
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1364(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـــــرا�ســـيــــــــم �ســلــطانيــــــــة

باإجـــازة التفاقيـــات املوقعـــة بني حكومة �سلطنة  مر�ســوم �سـلطانـي رقــم 2020/122 
عمان و�سركة اأوكيو ل�سبكات الغاز �ش.م. ع.م . 

باإجازة تنازل �سركة اأي بي اإي اأك�ش عمان )بلوك  مر�ســوم �سـلطانـي رقــم 2020/123 
والتزاماتهـا  كامل حقوقها  �سي عن  اأن  اأي   )36
بتاريــــــــخ  املوقعــــــــة  النفطيـــــــة  التفاقيــــــة  فـــــــي 
 )36( رقــــــم  للمنطقـــــــة  2011م  اأغ�سطــــــ�ش   10
م�سقـــــط  ري�سور�ســــــز  جـــي  اأو  اإي  �سركـــــة  اإلــــى 

اأ�ش بــي �ســـي .
�سلطنة  النفطية بني حكومة  التفاقية  باإجازة  مر�ســوم �سـلطانـي رقــم 2020/124 
اإينريجــي )عمـــان( ليمتـــد  عمــان و�سركــة مهــا 

للمنطقة رقم )70( .
اأوامــر �ســاميــة مبنــح اأو�سمـــة

             ديوان البالط ال�سلطاين
              املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام .
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قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/250    �سـادر فــي 2020/10/25 بحظر ا�سترياد الطيور 
احلية من جمهورية كازاخ�ستان .

                                                    الهيئـة العامـة للتاأمينـات االجتماعية
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املوؤمن عليهم اإنهاء جماعيا .
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الالئحـة التنفيذيـة لقانـون الطيـران املدنـي .

اإعـــــــــــــالنـات ر�صــــــــميـــــــــــة
        وزارة العمــــل

اإعـــالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة .   
                                         وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار

اإعالن ب�ســاأن طلبــات بــراءات االختــراع املقبولــة .
االإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .

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

ا�ستـــدراك .
                           البنــك املركــزي العمانـــي

اإعالن ب�ساأن القيمة االإجمالية للنقد املتداول فـي ال�سلطنة اإلى نهاية �سهر �سبتمرب 2020م .
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/122

باإجـــازة االتفاقيـــات الموقعـــة 

بين حكومة �سلطنة عمان و�سركة اأوكيو ل�سبكات الغاز �ش.م. ع.م 

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ، 
وعلى قانون مبنح �سركة الغاز العمانية )�ش. م. ع. م( امتياز اإدارة مرفق نقل الغاز ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/78 ، 
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/78 بتعديل م�سمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء واملياه 

املرتبطة به اإلى هيئة تنظيم اخلدمات العامة ، واإ�سناد بع�ش الخت�سا�سات اإليها ، 
الغاز  ل�سبكات  اأوكيو  و�سركة   ، عمان  �سلطنة  حكومة  بني  املعدلة  المتياز  اتفاقية  وعلى 

�ش.م.ع.م ، املوقعة بتاريخ 9 من يونيو 2020م ، واتفاقيات نقل الأ�سول املرتبطة بها ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

ل�سبكات  اأوكيو  ، و�سركة  �سلطنــــة عمـــان  بيـــن حكومــــة  املعدلـــة  المتيـــاز  اتفاقيـــة  اإجــــازة 
الغـــاز �ش.م.ع.م " �سركــة الغــاز العمانيـــة �سابقـــا " ، واتفاقيات نقل الأ�سول املرتبطة بها ، 

امل�سار اإليها .
املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي  : 11 من ربيــــع االأول �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  : 28 من اأكتوبــــــــــــر �سنــة 2020م

             هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2020/123

باإجازة تنازل �سركة �أي بي �إي �أك�س عمان )بلوك 36( �أي �أن �سي عن كامل حقوقها
 و�لتز�ماتهـا فـي �التفاقيـة �لنفطيـة �لموقعـة بتاريـخ 10 �أغ�سطـ�س 2011م 
للمنطقـــة رقــم )36( �إلــى �سركــة �إي �أو جي ري�سور�ســـز م�سقــط �أ�س بــي �سـي

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ، 
وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8 ، 

�سلطنة  حكومة  بني  النفطية  التفاقية  باإجازة   2011/87 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 
عمان ، و�سركة األيد برتوليوم اك�سبلوري�سن اأي اأن �سي للمنطقة رقم )36( ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/14 باإجازة تنازل �سركة األيد برتوليوم اك�سبلوري�سن 
اأي اأن �سي عن كامل حقوقها والتزاماتها فـي التفاقية النفطية املوقعة بتاريخ 10 اأغ�سط�س 2011م 

للمنطقة رقم )36( اإلى �سركة اأي بي اإي اأك�س عمان )بلوك 36( اأي اأن �سي ،
وعلى جمموعة الوثائق املوقعة فـي 16 من �سبتمرب 2020م من قبل كل من وزارة الطاقة 
واملعادن ، و�سركة اأي بي اإي اأك�س عمان )بلوك 36( اأي اأن �سي و�سركة اإي اأو جي ري�سور�سز 
م�سقط اأ�س بي �سي للمنطقة رقم )36( ، والتي مت مبوجبها تنازل �سركة اأي بي اإي اأك�س 
عمان )بلوك 36( اأي اأن �سي عن كامل حقوقها والتزاماتها فـي التفاقية النفطية املوقعة 
بتاريخ 10 من اأغ�سط�س 2011م للمنطقة رقم )36( اإلى �سركة اإي اأو جي ري�سور�سز م�سقط 

اأ�س بي �سي القابلة لذلك التنـازل ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
�ملــادة �الأولـــــى

اإجازة تنازل �سركة اأي بي اإي اأك�س عمان )بلوك 36( اأي اأن �سي عن كامل حقوقها والتزاماتها 
اأغ�سطــــ�س 2011م للمنطقـــة رقــــم )36(  بتاريـــخ 10 مـــن  املوقعة  النفطية  فـــي التفاقيـــة 

اإلى �سركة اإي اأو جي ري�سور�سز م�سقط اأ�س بي �سي .
�ملــادة �لثانيــــة 

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

�سـدر فـي  : 11 من ربيــــع �الأول �سنــة 1442هـ
�ملـو�فــــق  : 28 من �أكتوبــــــــــــر �سنــة 2020م

             هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/124

باإجازة االتفاقية النفطية بين حكومة �سلطنة عمان

و�سركة مها اإينيرجي )عمان( ليمتد للمنطقة رقم )70(

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ، 

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8 ، 

وعلى التفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان ، و�سركة مها اإينريجي )عمان( ليمتد 

للمنطقة رقم )70( ، املوقعة بتاريخ 5 من اأكتوبر 2020م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

اإجازة التفاقية النفطية امل�سار اإليها . 

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي  : 11 من ربيــــع االأول �سنــة 1442هـ

املـوافــــق  : 28 من اأكتوبــــــــــــر �سنــة 2020م

             هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة
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ديــوان البــالط ال�سلطانـــي
املرا�ســـم ال�سلطانيـــة

اأمـــر منــــح و�ســـام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظـم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنح و�سام الإ�سادة ال�سلطانية لكل من :

اأوال : الدرجـــــة الثانيــــــة :
     - �سعادة الدكتورة / فاطمــة بنت حممــد بن باقر العجميـــــة

ثانيـا : الدرجـــــة الثالثــــــة :
 - الفا�سلــــــــــــــــــــــة / عائ�سة بنــت عمـر بن اأحمـــد احلب�سيــــــــة

 - الفا�سلــــــــــــــــــــــة / فريدة بنـت مو�سى بن جمعة البلو�سيـــة

 - الفا�سلــــــــــــــــــــــة / زهــــــــــــــــــــــــــرة بنت �سالـــــــــــــم العوفيــــــــــــــــــــة

 - املهند�ســـــــــــــــــــــة / ي�سرى بنت خلف بن �سليمان ال�سبحية

وذلك مبنا�سبة تكرميهن فـي يوم املراأة العمانية .

وقـــد �سدر اأمر املنــح بتاريــخ 29 مـن �سفر 1442هـ ، املوافـــق 17 مـن اأكتوبر 2020م .
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وزارة الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه

قــرار وزاري

رقـــم 2020/250 

بحظر ا�سترياد الطيور احلية من جمهورية كازاخ�ستان

ا�ســـتنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�ســـوم ال�ســــلطاين رقم 2004/45 ،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ،
واإلى تو�سيــــة اجلهـــة البيطريـــة املخت�ســـة ب�ســـاأن حظــر ا�ستيــراد الطيــور احليـة ومنتجاتها 

وم�ستقاتها وخملفاتها من جمهورية كازاخ�ستان ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى 

يحظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها وم�ستقاتها وخملفاتها من جمهورية كازاخ�ستان ، 
وذلك حلـــني زوال �سبـــب احلظـــر و�ســـدور قــرار بهـــذا ال�ســاأن ، وت�ستثنى من ذلك املنتجات 
العامليــة  املنظمــة  مــن  ال�ســادر  الياب�ســة  ال�سحي حليوانــات  للقانون  املعاملة حراريا وفقا 

. )OIE( ل�سحة احليوان

املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�سة تنفيذ هذا القرار ، كل فـي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الثالثـــــة

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

�سـدر فـي :    8 /  3  / 1442هـ

املـوافــــق :  25 / 2020/10م
د . �سعـــــود بن حـمــود بن اأحمـــد احلب�ســي

وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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الهيئـة العامـة للتاأمينـات االجتماعية

قــــــرار 

رقـــم  ر/2020/10 

فـي �شاأن اإنهاء خدمة امل�ؤمن عليهم اإنهاء جماعيا

ا�ستنادا اإلى قانـون التاأمينات االجتماعيــــة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 91/72 ، 
واإلى نظام االأمان الوظيفـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/82 ،

واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يعد اإنهاء خدمة املوؤمن عليهم اإنهاء جماعيا وفقا للمادة )4( املن�سو�س عليها فـي نظام 
االأمان الوظيفـي امل�سار اإليه ، اإذا توافرت فـي �ساأنهم اإحدى احلالتني االآتيتني :

1 - اإنهاء اخلدمة لعدد )2( اثنني من املوؤمن عليهم فاأكرث خالل ال�سهر الواحد لدى 
جهة العمل .

2 - اإنهاء اخلدمة بن�سبة )1%( واحد باملائة من اإجمايل عدد املوؤمن عليهم لدى جهة 
العمل .

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من االأول من نوفمرب 2020م .

�شـدر فـي : 11 مـن ربيـــع االأول 1442هـ

املـ�افــــق : 28 مـن اأكت�بــــــــــــر 2020م
د . مـحــاد بن �شعيـد بن علي باع�يــــن    

                                                                               رئـيــــــ�س مـجلـــــ�س اإدارة 
الهيئــــة العامـة للتاأمينات االجتماعيــة
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قــــــرار 

رقـــم  ر/2020/11 

فـي �ش�أن �شوابط و�شروط القدرة على العمل واجلدية فـي البحث عنه 

ا�ستنادا اإلى قانـون التاأمينات االجتماعيــة ال�سادر باملر�ســوم ال�سلطـاين رقـم 91/72 ، 
واإلى نظام االأمان الوظيفـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/82 ،

واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــ�دة الأولـــــى 

ي�صتـــرط لثبــ�ت قــدرة امل�ؤمــن عليــه علـى العمل ، �صدور تقرير طبي من م�ؤ�ص�صة �صحية 
حكومية اأو خا�سة ، يثبت عدم عجزه عن العمل .

ويجوز للهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية اإحالة املوؤمن عليه اإلى اللجنة الطبية املخت�سة 
املن�سو�س عليها فـي البند )14( من املادة )2( من قان�ن التاأمينات االجتماعية امل�صار اإليه ، 

للتاأكد من عدم عجزه عن العمل . 
املــ�دة الث�نيــــة

يتعني لثب�ت جدية امل�ؤمن عليه فـي البحث عن العمل ك�صرط ال�صتحقاق املنفعة ، ت�افر 
ال�صروط االآتية : 

1 - ت�صجيل امل�ؤمن عليه فـي قاعدة بيانات وزارة العمل ، وتن�صيط حالته مبا ال يقل 
عن مرة واحدة �سهريا .

2 - تقدمي امل�ؤمن عليه طلب �صرف املنفعة خالل )90( ت�صعني ي�ما من تاريخ انتهاء 
خالل  الطلب  يقدم  مل  اإذا  املنفعة  ب�سرف  املطالبة  يجوز  وال   ، الفعلي  اخلدمة 

الفرتة املذكورة .
3 - ح�ص�ر امل�ؤمن عليه فـي امل�عد املحدد الإجراء املقابالت اأو االختبارات مع اأ�صحاب 
العمل اأو مع جهات العمل وفقا ملا حتدده وزارة العمل ، ويجوز االعتذار م�سبقا عن 
ح�سور املقابلة اأو االختبار ، على اأن يكون االعتذار مبنيا على اأ�سباب مقبولة وفقا 
ملا تراه وزارة العمل فـي هذا ال�صاأن ، ومع ذلك ال يج�ز االعتذار لــ )3( ثالث مرات 

خالل مدة �سرف املنفعة .
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4 - ح�صـــ�ر امل�ؤمــن عليــه الدورات التعليمية والتدريبية وفقا ملتطلبات وا�صرتاطات 

وزارة العمل ، مبا فـي ذلك التدريب عن بعد ، اأو التدريب على راأ�س العمل املقـرر 

 ، الدورة  االعتذار م�سبقا عن ح�سور  ، ويجوز  الوزارة  مــــن قبل  عليـــه  للموؤمـــن 

اأو التدريب ، على اأن يكون االعتذار مبنيا على اأ�سباب مقبولة وفقا ملا تراه وزارة 

العمل فـي هذا ال�صاأن ، ومع ذلك ال يج�ز االعتذار لــ )3( ثالث مرات خالل مدة 

�سرف املنفعة .

5 - قب�ل الفر�ض ال�ظيفـية املالئمة املقدمة من وزارة العمل ، على اأال يج�ز رف�ض 

اأكرث من )3( ثالث فر�س وظيفـية مالئمة . 

وتعد فر�س العمل مالئمة طبقا ملا تراه وزارة العمل ، على اأن يراعى اأال يقل اأجر العمل 

املعرو�س عن مقدار املنفعة .

املــ�دة الث�لثــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به اعتبارا من االأول من ن�فمرب 2020م .

�شـدر فـي : 11 مـن ربيـــع الأول 1442هـ

املـوافــــق : 28 مـن اأكتوبــــــــــــر 2020م
د . مـحــ�د بن �شعيـد بن علي ب�عويــــن    

                                                                               رئـيــــــ�س مـجلـــــ�س اإدارة 

الهيئــــة العامـة للتاأمينات االجتماعيــة
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هيئــة الطيــران املدنــي
قـــــرار 

رقــم 2020/669
بتعديـل بعـ�ض اأحكـام الالئحـة التنفيذيـة لقانـون الطيـران املدنـي
ا�ستنادا اإلى نظام هيئة الطريان املدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/43 ،

واإلى قانون الطريان املدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/76 ،
الـــــــوزاري  بالقـــــــرار  ال�ســـــــادرة  املدنـــــي  الطيــــــران  لقانــــــون  التنفيذيـــــــة  الالئحــــة  واإلـــــى 

رقــــــم 44/ ن / 2007 ،
واإلى موافقــة جملــ�س الوزراء ،

واإلـى موافقــة جملـــ�س اإدارة هيــئة الطيــران املدنــي ،
واإلــى موافقــة وزارة املاليـــة ،

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

املــادة الأولـــــى
التنفيذية  الالئحة  املــادة )87( من  فـي  الوارد  )ترانزيت(  العابر  امل�سافر  بر�سم  ي�ستبدل 

لقانون الطريان املدين امل�سار اإليها ، الر�سم الآتي :
 

الر�ســـــــمامل�سافــــــــر
)3( ثالثة ريالت عمانيةامل�سافر العابر )ترانزيت(

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

املــادة الثالثـــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من الأول من يناير 2021م .

�صـدر فـي :  27 مــن  �صفـــــــــر 1442هـ
املـوافــــق : 15 مــن اأكتوبـــــــر 2020م

م/ �صعيـد بن حمـود بن �صعيـد املعويل
وزيـر النقل والت�سالت وتقنية املعلومات
رئي�س جمل�س اإدارة هيئة الطريان املدين
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وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

الــــوزاري رقـــم 2018/500 ب�ســــاأن نظـــام ت�سكيــــل  اإلـــى القـــرار  تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا 

وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان 

اأن عـــمال �سركـة ) دار ال�سحراء خلدمات الطاقة ( تقدمـوا اإلى املديريـة العامة للرعاية 

العماليــة بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة ، ولكــل مت�ســرر احلـق فـــي االعتـرا�ض على 

هـذا الطلـب ، على اأن يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإلى جلنة بحـث االعرتا�ســـات 

امل�سكلــــة بالـــوزارة لهـــذا الغـــر�ض ، وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن .

-25-



اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

وزارة التجــارة وال�سناعــة وترويــج اال�ستثمــار
اإعــــــالن

م�سلحــة  ذي  كــــل  وعــلى   ، املقبولـــة  الرباءات  طلبـات  عن  الفكريــة  امللكيـــة  دائــــرة  تعلـــن 
احلــق فـي االعتــــرا�ض اأمــــام الدائـــــرة خـــــالل )120( يومـــا مــن تاريــخ الن�ســر ، وذلك طبقــــا 
للمـــادة )9 - 5 - ج( وفقــا الأحكــام قانــون حقـــوق امللكيـــــة ال�سناعيـــــة ال�ســــــادر باملر�ســــوم 

ال�سلطانـــي رقــم 2008/67 واملادة )31( من الئحته التنفـيذية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 

. 2008/105

رمـوز البيانـات الببليوجرافـية

الرمـــــزالبيان الببليوجرافـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31 رقم االأ�سبقية

32تاريخ االأ�سبقية

33بلد االأ�سبقية

54ت�سمية االخرتاع

57الو�سف  املخت�سر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

)21(OM/P/2015/000315

)22(30/11/2015

)31(PCT/US2013/048962 

)32(1/7/2013

)33(US – US

جتميعة حقن اأ�سفل البئر بها فوهة حلقية .)54(

فـي مبيت )57( به جلبة مو�سوعة  البئر  اأ�سفل  يتعلق االخرتاع احلايل بجهاز حقن 
اأنبوبي . حتدد اجللبة واملبيت فوهة حلقية يتدفق خاللها البخار قبل حقنه فـي 
حفرة البئر . يتجمع ناجت تكثيف املاء عند الفوهة اأو القيد بالقرب من الفوهة 
ويتم خلطه مع اأو احتجازه فـي تدفق البخــار. يف�ســل اأنــه ت�ستمــل اجللبــة على 
جمموعة من املنافذ فـي اجتاه القطر بوجه عام بحيث يتدفق البخار من ال�سطح 
الداخلي للجلبة اإلى احليز احللقي. يف�سل اأن تكون منافذ احلقن ومنافذ اجللبة 
زاوية لتقليل اأو الق�ساء على التغريات االأ�سا�سية فـي اجتاه تدفق البخار. يف�سل 
اأن تكون جلبة احلقن قابلة لالإزالة واال�ستبدال بجلب مماثلة اأخرى مما ي�سمح 
والفوهة احللقية من  اأبعاد احليز احللقي  واختيار  املوقع  فـي  تركيبها  ب�سهولة 

قبل العامل .

)71(HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC

)72(THURMAN Robert

 - 1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

)21(OM/P/2016/000352

)22(15/12/2016

)31(KR 10-2015-0180843

)32(17/12/2015 

)33(KR – KR

بنية حائل اأمواج وطريقة ت�سييده .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل ببنية حائل اأمواج قادر على منع ال�سرر الذي تت�سبب به )57(
تت�سمن  كتلية  ، طبقة  البحر  بقاع  بناوؤه  يتم  والذي  دعم  لوح  تت�سمن   ، االأمواج 
جمموعة من كتل الوحدات التي يتم ر�سها على لوح الدعم ، وق�سيب اإيالج مدمج 
خالل الطبقة الكتلية فـي اجتاه راأ�سي . تت�سمن كتلة الوحدة األواحا علوية و�سفلية 
لها �سكل م�ستطيل اأو مربع ويتباعدوا عن بع�سهم البع�ض فـي االجتاه الراأ�سي ، 
جزء دعم متكون بني االألواح العلوية وال�سفلية وله �سكل عمود يكزن عموديا على 
العلوية  االألواح  من  لوح  كل  عند  متكون  اإيالج  ثقب   ، وال�سفلية  العلوية  االألواح 
لالألواح  االإيالج  ثقوب  تتناظر  حيث   ، االإيالج  ق�سيب  اإيالج  فيه  يتم  وال�سفلية 
العلوية وال�سفلية مع بع�سها البع�ض ، وتدمج حز متكون عند كل من حافة االألواح 

العلوية وال�سفلية . 

)71(Kim٫Sug -Moon

)72(Kim٫Sug -Moon

 - 2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

)21(OM/P/2016/000362

)22(22/12/2016

)31(14/704820 – 14/313761-PCT/US2015/036895

)32( 5/5/2015 - 11/7/2014  - 22/6/2015 

)33(US-US-US

طفاية حريق ذات مزج داخلي وخرطو�سة غاز .)54(

ت�سمح )57( حيث   ، محمولة  حريق  طفاية  على  بتح�سينات  احلايل  االخرتاع  يتعلق 
خالل  من  ومتكرر  ب�سيط  نحو  على  حريق  طفاية  و�سيانة  بفح�ض  التح�سينات 
اإلى معدات متخ�س�سة. ت�سمل التح�سينات  اأدنى من التدريب ودون احلاجة  حد 
اآلية م�سادة للتج�سري والتي ميكن تو�سيلها من اجلزء اخلارجي من الغرفة من 
اأجل نف�ض اأو خلط اأو اإثارة امل�سحوق داخل الغرفة لالإبقاء عليه فـي حالة �سائلة. 
التح�سينات االإ�سافية ت�سمل فتحة اأكرب مللء وفح�ض امل�سحوق ب�سكل اأكرث �سرعة 
اأك�سـيد الكربـون  ا�ستخـدام خرطو�سـة ثانـي  اآخر يت�سمن  داخل الغرفة . حت�سني 
مو�سوعة خارج الغرفة لل�سماح بخدمة اأ�سهل اأو ا�ستبدال خلرطو�سة ثاين اأك�سيد 
الكربون فقط وكذلك القدرة على احلفاظ على الغرفة فـي حالة غري م�سغوطة ، 
وي�سمح بنقلها كمواد غري خطرة. هذه ال�سمات �سوف تطيل من الفوا�سل الزمنية 

للخدمة مع االإبقاء على طفاية احلريق فـي و�سع اجلاهزية .

)71(RUSOH٫ INC
)72(ROUSSEAU، Randy

ROUSSEAU، Hector
BARROWS، Ryan، H

SEYMOUR، Justun، C

 - 3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

)21(OM/P/2017/000279
)22(1/10/2017
)31(1500636- PCT/EP2016/056852
)32(30/3/2015- 30/3/2016 
)33( FR-EP
طريقة لتحديد اجتاه هدف على اأ�سا�ض �سورة الهدف .)54(
الو�سف املخت�سر:يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة لتحديد االجتاه املطلق لهدف فـي )57(

منظر )1( ، من خالل اأداء مرغوب محدد م�سبقا. ت�ستمل على طور تعلم وطور ت�سغيل 
مبا�سر ، ي�ستمل طور التعلم على اخلطوات التالية : - احل�سول بوا�سطة امل�سح الدوار 
عن طريق جهاز ت�سوير ب�سري اإلكرتوين اأول ذي مو�سع ثابت محدد ، على �سل�سلة 
اأو عدة  ، مبا فـي ذلك �سورة  املتداخلة جزئيا )2(  الب�سرية االإلكرتونية  من ال�سور 
�سور للمنظر )خطوة A1(، - ا�ستخراج اآيل من ال�سور ، للوا�سفات املعرفة بوا�سطة 
وا�سف واحد على  با�ستخدام   ، لها  االإ�سعاعي  القيا�ض  اإحداثيات �سورتها وخ�سائ�ض 
االأقل باجتاه غري معروف فـي كل تداخل )21( لل�سور )خطوة B1( ، من الوا�سفات 
لل�سور  املتبادل  الن�سبي  للدوران  اآيل  ال�سور، تقدير  التداخالت بني  امل�ستخرجة من 
ال�سور،  فـي  تعيني   -)C1 )خطوة  التداخالت  من  امل�ستخرجة  الوا�سفات  وتخطيط 
ذات االجتاه اجلغرافـي لالإ�سارة املعروفة الواحد على االأقل )22( ذي التوافق الدقيق 
مع االأداء املرغوب ، وحتديد اإحداثيات �سورة كل اإ�سارة )خطوة D1( - من الوا�سفات 
امل�ستخرجة من التداخالت واملخططة ، اجتاه واإحداثيات �سورة كل اإ�سارة ، تقدير اآيل 
لو�سع كل �سورة ، ت�سمى خطوة الت�سجيل الدقيق )خطوة E1( ، - من و�سع كل �سورة 
 ، وا�سف  كل  �سورة  واإحداثيات   ، االأول  الت�سوير  الداخلية جلهاز  واملتغريات  املو�سع 
ح�ساب االجتاهات املطلقة للوا�سفات وفقا لنموذج محدد م�سبقا اللتقاط ال�سورة من 
جهاز الت�سوير )خطوة F1(، ي�ستمل طور الت�سغيل املبا�سر على اخلطوات التالية : - 
من   ،  )20( احلالية  ال�سورة  ت�سمى  للهدف  االأقل  على  واحدة  �سورة  على  احل�سول 
جهاز ت�سوير ثان ذي مو�سع ثابت محدد )خطوة A2( ، - ا�ستخراج للوا�سفات من كل 
�سورة حالية )خطوة B2(، - تخطيط وا�سفات كل �سورة حالية با�ستخدام الوا�سفات 
لوا�سفات  املطلق  لتحديد االجتاه   ، التعلم  فـي طور  املطلق  التي مت ح�ساب اجتاهها 
كل �سورة حالية )خطوة C2( ، - من االجتاهات املطلقة لوا�سفات كل �سورة حالية، 
فـي كل  الهدف  اإحداثيات �سورة  ، - من   )D2 تقدير و�سع كل �سورة حالية )خطوة
�سورة حالية ، و�سع كل �سورة حالية، املو�سع واملتغريات الداخلية املحددة م�سبقا جلهاز 
الت�سوير الثاين ، ح�ساب االجتاه املطلق للهدف وفقا لنموذج محدد م�سبقا اللتقاط 

. )E2 ال�سورة لكل �سورة حالية )خطوة
)71(THALES
)72(SIMON، Alain 

 - 4
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

)21(OM/P/2017/00035

)22(2/2/2017

)31(14/454.417

)32(7/8/2014 

)33(US - US

طريقة لتخفيف كربيتيد الهيدروجني اأو تلوث املركابتان با�ستخدام اإنزمي اأ�سا�سه )54(
عامل ك�سح .

ميكن )57( التي  املركابتان  ومركبات  الهيدروجني  بكربيتيد  احلايل  االخرتاع  يتعلق 
اإزالتها حفزيا من تيار مائع بوا�سطة اإدخال اإنزمي رديكتاز كينون الكربيتيد فـي 

. )SQR( تيار مائع

)71(Baker Hughes Incorporated

)72(DHULIPALA٫ Prasad D
ARMSTRONG٫ Charles David

QU٫ Qi

 - 5 - 5
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

)21(OM/P/2017/000289

)22(9/10/2017

)31(62/298.911 - 62/278.368- 62/145.810 - 62/164.456 - 62/145.804 - 
62/314.921  62/312.342 -

)32(   23/2/2016 - 13/1/2016- 10/4/2015- 20/5/2016- 10/4/2015- 
29/3/2016- 23/3/2016-

)33(US

و�سط هوائي للح�سول على تكوين �سعاع لالت�سال بني وحدات طرفية امل�ستخدمة )54(
والتي ترتبط مثل بوا�سطة التتابع .

التبديالت )57( نهاية  اإلى   )500( اأنظمة  تت�سمن  ال�سعاع  تكوين  نهاية  اإلى  البداية 
)503، 1202، 3403( و�سيطا ال�سبكات )502( لتوفري ات�سال للم�ستخدم الطرفية 
اجلزء  توزيع  وميكن   .)519( �سعاع  حتديد  مناطق  نطاق  فـي  امل�ستخدم   )517(
االأر�سي دخول وحدات اجلغرافـي )515( ونظام معاجلة مركزية )505(. حرارة 
عودة اإ�سارات )525(، ينتقل امل�ستخدم الطرفية ، واملتعددة التي ا�ستقبال / اإر�سال 
عدد وافر من ممرات اإ�سارات )1702( فـي ناقل للنهاية ونقلها اإلى و�سط القاعدة. 
نقل  م�سارات  ت�ستعيد   ،)531  ،513(  beamformers با�ستخدام   ، االأر�ض  �سبكة 
الهابطة  اإ�سارات  مقابل  من  الطرفية  م�ستخدم  بوا�سطة  امل�ستخدمة  البيانات 
)527(. �سبكة االأر�ض، با�ستخدام beamformers )513، 529( اإ�سارات توؤدي اإلى 
م�ستبدلة ب�سورة مالئمة من الوزن )521( احتادات من بيانات اجلداول امل�ستخدمة ، 
وناقل بعد انتهاء عند الطرف التقوية ، واإنتاج عالمات االلتقاط اإلى )522( التي 

يتم ا�ستخدامها لتكوين اأ�سعة .

)71(VIASAT٫ INC

)72(CRONIN٫ Christopher
MILLER٫ Mark

BUER٫ Kenneth

 - 6

-32-



اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

)21(OM/P/2017/000290

)22(9/10/2017

)31( 62/431،416- 62/314.921- 62/312.342- 62/298.911- 62/278.368

)32( 7/12/2016- 29/3/2016- 23/3/2016- 3/3/2016- 13/1/2016

)33(US

تقنيات لتوظيف عناقيد نقاط التقاء الدخول فـي تكوين االإ�سعاع ذي الطرفني .)54(

تقنيات اإنهاء اإلى نهاية تكوين ال�سعاع فـي نظام الال�سلكي با�ستخدام جمموعات )57(
نقطة االت�سال عن امل�ستخدم فـي التغطية املجال فيما. ارتباط اإلى نهاية تكوين 
ال�سعاع ميكن اأن املتعدد العقد اللمفاوية فـي واحدة اأو اأكرث من املجموعات اإر�سال 
اإ�سارات الو�سول ، عند نقل / االإر�سال متعددة ال�ستقبال اإ�سارات م�سارات داخل اإلى 
نهايــة علــى التقويــة ، �سكــل �سعــاع امل�ستخــدم فـي التغطيــة امل�ستخــدم فـي منطقة. 
االرتباط مقابل اإلى نهاية تكوين ال�سعاع تت�سمن ا�ستخدام تنقل اإ�سارات من وزنه 
تكوين ال�سعاع امل�ستخدم الطرفية ونقل متعددة م�سارات اإر�سال اإ�سارات / للح�سول 
ا�ستخدام  اإعادة  مع  اإ�سارات  مقابل  �سكل  على  ناقل  وحدات  دخول  نهاية  على 
الدعامات. وقد يتداخل اأوجمموعات نقطة االت�سال خارج الع�سو امل�ساحة ، وقد 
تكون التجمعات املتعدد وحدة واحدة اأو اأكرث من مناطق تغطية م�ستخدم ب�سكل 
متزامن اأو . متعددة القدرة على ربط نطاقات قد يكونوا مت�سابهني اأومختلفني ، 

وجمموعات نقطة االت�سال .

)71(VIASAT٫ INC.

)72(CRONIN٫ Christopher
MILLER٫ Mark

BUER٫ Kenneth
DANKBERG٫ Mark

Runyon٫ Donald
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

)21(OM/P/2016/000162

)22(23/5/2016

)31(2013-245502

)32(28/11/2013

)33(JP

)54(. FPRL1 م�ستق يوريا اأو ملح مقبول دوائيا منه له تاأثري معزز لـ

يتعلق االخرتاع احلايل مبركب له تاأثري معزز ل�سبيه مب�ستقبل ببتيد الفورمايل )57(
اأو   )I( العامة بال�سيغة  يتعلق االخرتاع احلايل مبركب مت متثيله   .)FPRL1(
ملح مقبول دوائيا منه. يتعلق االخرتاع احلايل اأي�سا برتكيبة �سيدالنية حتتوي 
 . دوائيا منه  اأو ملح مقبول   )I( العامة بال�سيغة  يتم متثيله  الذي  املركب  على 

)ال�سيغة الكيميائية1(

)71(KYORIN PHARMACEUTICAL CO. LTD

)72(TAKAHASHI Hiroyasu
SHIBASAKI Mitsuhito

OHATA Kohei
SAITO Yoshifumi

TSUDA Kosuke
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

)21(OM/P/2011/000158

)22(26/7/2011
)31(61/147378-12/693569

)32( 26/1/2009- 26/1/2010 

)33(US

م�سافات لتح�سني خ�سائ�ض زيوت املحركات .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بتوفري موتور غاط�ض كهربائي والذي يت�سمن جمموعة )57(

بالن�سبة  ثابت خارجي  املحرك وع�سو  الدوارات ومحامل مركبة على عمود  من 

للع�سو  الداخلي  القطر  بني  للت�سغيل  فارغة  ف�سحة  تقع  املذكورة.  للدوارات 

زيت  يت�سمن  والذي  ت�سحيم  زيت  وتت�سمن  للدوارات  اخلارجي  والقطر  الثابت 

ت�سحيم  زيت  اأي�سا  مقدم  نانو.  ج�سيمات  من  وجمموعة  قاعدة  هيدروكربون 

مح�سن ومقدم طريقة لتح�سريه. يت�سمن زيت الت�سحيم هيدروكربون يحتوي 

على زيت قاعدة وجمموعة من ج�سيمات النانو. قد توجد ج�سيمات النانو بكمية 

ت�سل اإلى 30% من احلجم .

)71(BAKER HUGHES INCORPORATED

)72(O BRYAN Suresha R
YANG Jlanzhong
SALMA Tauseef

TINGLER Kevin S
SHETH Ketankumar K.
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)21(OM/P/2010/000178

)22(18/9/2010

)31(2008-070360 2008

)32(18/3/2008

)33(JP

مولد هيدروجني ، محرك احرتاق داخلي ال�ستعال االأمونيا ، وخلية الوقود .)54(

يتعلق االخرتاع احلايل بالك�سف عن مولد هيدروجني ميكن ت�سغيله فـي نطاق )57(
درجة حرارة كبرية ، وي�ستمل على جزء اأول )10( لتحويل االأمونيا يحتوي على 
اأول  مادة توليد الهيدروجني والتي تتفاعل مع االأمونيا فـي نطاق درجة حرارة 
به محفز تفكك  االأمونيا  ثان )20( لتحويل  ، وجزء  الهيدروجني  لتوليد  وذلك 
نطاق  فـي  ونيرتوجني  هيدروجني  اإلى  االأمونيا  بتفكيك  يقوم  والذي  االأمونيا 
 ، االأمونيا  بتوفري  يقوم  والذي   )30( االأمونيا  توفري  وجزء   ، ثان  حرارة  درجة 
وممر االأمونيا )31( والذي يقوم بتوفري االأمونيا من جزء توفري االأمونيا املذكور 
اإلى االأجزاء الثانية لتحويل االأمونيا. ي�ستمل النطاق االأول لدرجة احلرارة على 
الهيدروجني  الثاين لدرجة احلرارة ويتم توليد  النطاق  اأقل من  درجات حرارة 
من االأمونيا ب�سورة انتقائية من خالل ا�ستخدام اأجزاء التحويل االأولى والثانية. 
يتم الك�سف عن محرك احرتاق داخلي حلرق االأمونيا واأي�سا خلية وقود ت�ستمل 

على مولد الهيدروجني .

)71(TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

)72(NAKANISHI٫ Haruyuki
ARIKAWA٫ Hidekazu

NAKAMURA٫ Norihiko
TANGE٫ Kyoichi
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�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام قانون 
)نظام( العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2017/33 .

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135961
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفـيه ، الأن�سطة الريا�سية والثقافـية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الهيئة امللكية ملحافظة العال
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : عود ديونز ، �سارع عمرو ال�سمريي ، حي ال�سفارات ، وحدة 7747 ، 
رقم 1 ، الريا�س 3357-12512، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/3/10
��ســــــــم �لوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135994
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة  ، زيوت �ساحلة لالأكل  املك�سرات املح�سرة   ، متور 
ومطهوة ، اجللي واملربيات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سحتني لإدارة املطاعم والتجارة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 32440 ، الدوحة ، قطر
تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/3/11

��ســــــــم �لوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م
�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135995
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، ، احللويات  الفطائر   ، امل�سنوعة من احلبوب  وامل�ستح�سرات   ، والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
ب�سكويت ، كعك ، كيك .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سحتني لإدارة املطاعم والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 32440 ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/11

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135996
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمة متجر البيع بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت املتعلقة ببيع التمور 
واملك�سرات املح�سرة والزيوت ال�ساحلة لالأكل والفواكه واخل�سراوات املحفوظة واملجففة 
من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات   ، والكاكاو  وال�ساي  والقهوة   ، واملربيات  واجللي  واملطهوة 

احلبوب والفطائر واحللويات والب�سكويت والكعك والكيك .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سحتني لإدارة املطاعم والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 32440 ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/11

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135998
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات التجميل غري الطبية ومواد تواليت ، معاجني الأ�سنان غري الطبية ، عطور ، 
زيوت عطرية ، م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض ، 

م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة محالت دغري الأخوة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : تون�سية

اأريانة   2027 ، ، �سيدي ثابت 2020  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : نهج ابن بيطار ، حي الربتقال 

املدينة ، اأريانة 122 ، تون�ض
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/11

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136340
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدفع الإلكرتوين ، الأعمال امل�سرفـية ، اخلدمات امل�سرفـية املنزلية ، ال�سم�سرة ، خدمات 
ت�سفـية الأعمال املالية ، ا�ستثمار روؤو�ض الأموال ، ال�ست�سارات املالية ، اخلدمات التمويلية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البنك التجاري )�ض.م.ق(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 3232 الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136341
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معلومات   ، الإلكرتونية  املواقع  عرب  والدفع  الإلكرتوين  الدفع  طريق  عن  وال�سراء  البيع 
جتارية ون�سائح للم�ستهلكني محل ن�سح امل�ستهلك ، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال التجارية اأو 
ال�سناعية ، الإدارة التجارية لرتخي�ض �سلع وخدمات الغري ، امل�ساعدة فـي ، اإدارة الأعمال ، 
ا�ست�سارات الأعمال املهنية ، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية ، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال وتنظيم 

الأعمال ، �سراء ال�سلع عرب و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ، الإعالن ب�ستى ال�سبل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البنك التجاري )�ض.م.ق(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 3232 الدوحة ، قطر
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136342
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدفع الإلكرتوين ، الأعمال امل�سرفـية ، اخلدمات امل�سرفـية املنزلية ، ال�سم�سرة ، خدمات 
ت�سفـية الأعمال املالية ، ا�ستثمار روؤو�ض الأموال ، ال�ست�سارات املالية ، اخلدمات التمويلية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البنك التجاري )�ض.م.ق(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 3232 الدوحة ، قطر
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136343
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع وال�سراء عن طريق الدفع الإلكرتوين والدفع عرب املواقع الإلكرتونية ، معلومات 
جتارية ون�سائح للم�ستهلكني محل ن�سح امل�ستهلك ، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال التجارية 
اأو ال�سناعية ، الإدارة التجارية لرتخي�ض �سلع وخدمات الغري ، امل�ساعدة فـي ، اإدارة الأعمال ، 
الأعمال  اإدارة  ا�ست�سارات   ، تنظيمية  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة   ، املهنية  الأعمال  ا�ست�سارات 
وتنظيم الأعمال ، �سراء ال�سلع عرب و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ، الإعالن ب�ستى 

ال�سبل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البنك التجاري )�ض.م.ق(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 3232 الدوحة ، قطر
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136350
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برجميات حا�سوبية ، م�سجلة ، برجميات حا�سوبية لإدارة قواعد بيانات رقمية متكاملة فـي 
جمال الرعاية ال�سحية ، تطبيقات برجميات حا�سوبية ، قابلة للتنزيل ، اأجهزة حا�سوبية ، 
اأجهزة للتحكم فـي املخزون وامل�ستودع )كهربائية واإلكرتونية( ، اأجهزة ملعاجلة البيانات ، 
اأجهزة اإلكرتونية تتعلق مبراقبة املخزون ، من�سورات اإلكرتونية ، قابلة للتنزيل ، عالمات 
اإلكرتونية لل�سلع ، �سواحن بطاريات ، برجميات حا�سوبية يتم ا�ستخدامها لإدارة وتنظيم 
معلومات الرعاية ال�سحية اخلا�سة باملر�سى ، برجميات حا�سوبية يتم ا�ستخدامها ملراقبة 
البيانات وعر�سها ، برجميات يتم ا�ستخدامها لتخطيط ، واإدارة وتن�سيق الرعاية من اأجل 
املر�سى ، برجميات حا�سوبية ل�ستخدامها فـي خدمات الرعاية ال�سحية ، برجميات جتارة 
اإلكرتوين ، برجميات تتعلق بتنظيم وت�سغيل والإ�سراف على  اإلكرتونية ، برجميات دفع 
خطط الولء ، برجميات لالت�سالت ، والتوا�سل عرب ال�سبكات والتوا�سل الجتماعي ، برجميات 
ات�سالت ، عد�سات ت�سحيح )ب�سريات( ، محطات دفع با�ستخدام بطاقات الئتمان ، اأجهزة 
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ملعاجلة البيانات ، اأجهزة ت�سخي�سية ، لي�ست لالأغرا�ض الطبية ، محافظ اإلكرتونية قابلة 
للتنزيل ، ر�سوميات قابلة للتنزيل للهواتف اجلوالة ، ملفات �سور قابلة للتنزيل ، ملفات 
مو�سيقى قابلة للتنزيل ، �سماعات اأذن ، موازين لالأطفال ، �سا�سات ملراقبة الأطفال ، بطاقات 
ممغنطة وم�سفرة ، اأغلفة للهواتف الذكية ، بطاقات ولء ، بطاقات ا�سرتاكات ، اأدوات واأجهزة 
 ، ، عوينات  ، نظارات �سم�ض  ، نظارات  واأجهزة �سوت وفـيديو  اأدوات   ، ت�سوير فوتوغرافـي 
 ، ، عد�سات ل�سقة  للقراءة  نظارات   ، للنظارات  ، علب  نظارات  اإطارات   ، نظارات  عد�سات 
 ، للنظارات  �سال�سل   ، ذكية  نظارات   ، للتوهج  نظارات مقاومة   ، الال�سقة  للعد�سات  علب 
اإ�ساءة العد�سة )الت�سوير  اأجهزة واأدوات ب�سرية ، كامريات ، كامريات رقمية ، محددات 
الفوتوغرافـي( ، حوامل لأجهزة الت�سوير الفوتوغرافـي ، حقائب للكامريات ، مر�سحات 
�سوء للكامريات ، مر�سحات للعد�سات )للكامريات( ، عد�سات للتقريب للكامريات ، بطاقات 
ذاكرة للكامريات ، اأجهزة عر�ض ، اأدوات ت�سوير فوتوغرافـي ، كامريات ت�سوير فوتوغرافـي ، 
 ، للراأ�ض  �سماعات   ، رقمية  �سور  اإطارات   ، الفوتوغرافـي  للت�سوير  املنظر  �سا�سات عر�ض 
اأقنعة   ، الهواء  لرت�سيح  تنف�ض  اأجهزة   ، للخطى  عدادات   ، احلياة  لإنقاذ  ومعدات  اأجهزة 
تنف�ض ، بخالف تلك التي يتم ا�ستخدامها للتنف�ض ال�سناعي ، مثبتات اأمان ، بخالف تلك 
التي يتم ا�ستخدامها ملقاعد املركبات ومعدات الألعاب الريا�سية ، موازين ، اأجهزة لت�سجيل 
ال�سوت ، محركات اأقرا�ض فال�ض لناقل ت�سل�سلي عام )USB( ، اأجهزة تكنولوجيا املعلومات 
وال�سوت واملرئيات والو�سائط املتعددة والت�سوير الفوتوغرافـي ، اأجهزة لن�سخ ال�سوت و/

 ، قواب�ض   ، راديو  اأجهزة   ، كهربائية  بطاريات   ، فـيديو  كامريات   ، كامريات   ، الفـيديو  اأو 
 ، ومقاب�ض ، ومحولت ومفاتيح تالم�ض كهربائية ، و�سائل لتتبع الن�ساط قابلة لالرتداء 
لال�ستخدام حر  ، جمموعة  للجرعات  توزيع  و�سائل   ، رقمية  �سور  اإطارات   ، للوزن  اآلت 
اليدين من اأجل الهواتف ، مكربات �سوت ، مرايا )ب�سريات( ، حقائب للكامريات ، حقائب 

تكون مهياأة للحوا�سيب املحمولة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذا بوت�ض كومباين بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : نوتنغهام ان جي 2 ، 3 ايه ايه ، اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136353
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املوزعة   ، العام  املتعددة فـي جمال الهتمام  الو�سائط  ، وهي برامج  اخلدمات الرتفـيهية 
عرب من�سات مختلفة عرب اأ�سكال متعددة من و�سائط النقل ، توفـري املعلومات الرتفـيهية 
املتعلقة بالربامج التلفزيونية امل�ستمرة عرب �سبكة كمبيوتر عاملية ، توفـري برامج تلفزيونية 
برامج  اإنتاج   ، التلفزيونية  الربامج  اإنتاج   ، العام  الإن�ساين  الهتمام  جمال  فـي  م�ستمرة 
 ، العام  الإن�ساين  الهتمام  جمال  فـي   )OTT( الرتفـيه  برامج  قمة  على   ، املتعددة  الو�سائط 
اأي   ، والتعليمي  الرتفـيهي  واملحتوى  الربامج  توفـري  طبيعة  فـي  الرتفـيهية  اخلدمات 
الربامج التلفزيونية واملقاطع والر�سومات واملعلومات املتعلقة بالربامج التلفزيونية فـي 
جمال امل�سلحة الإن�سانية العامة ، عرب الإنرتنت و�سبكات الت�سالت الإلكرتونية و�سبكات 

الكمبيوتر و�سبكات الت�سالت الال�سلكية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سكريب�ض نيتورك�ض ، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

الوليات   ، تيني�سي 37932   ، ، كنوك�سفـيلل  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 9721 �سرييلل بوليفرد 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136354
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأو  الت�سجيالت ال�سوتية وامل�سموعة واملرئية عرب الإنرتنت  اأي نقل   ، خدمات الت�سالت 
املتعددة  الو�سائط  �سبكات  اأو  ال�سناعية  الأقمار  اأو  الال�سلكية  ال�سبكات  اأو  الكابل  �سبكات 
التفاعلية ، خدمات بث ال�سوت والفـيديو عرب الإنرتنت ، نقل املعلومات فـي املجال ال�سمعي 
الب�سري ، خدمات البث التلفزيوين ، البث التلفزيوين عرب الكابل ، البث الف�سائي خدمات 
الو�سائط  محتوى  وتقدمي  والبث  الإلكرتوين  الإر�سال  طبيعة  فـي  املتنقلة  الو�سائط 
الرتفـيهية ، خدمات بودكا�ست خدمات البث عرب الإنرتنت ، خدمات نقل الفـيديو ح�سب 
الطلب ، توفـري منتديات عرب الإنرتنت لنقل الر�سائل بني م�ستخدمي الكمبيوتر ، توفـري 
غرف درد�سة على الإنرتنت ولوحات الن�سرات الإلكرتونية لنقل الر�سائل بني امل�ستخدمني 

فـي جمال امل�سلحة العامة .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سكريب�ض نيتورك�ض ، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ، كنوك�سفـيــــــلل   ، بوليفــــرد  �سيــــريلل   9721  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

تيني�سي 37932 ، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136401

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خبز دائري ، خبز ملفوف ، خبز الربجر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هريمانربوت �سريهولدير بي تي واي ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأ�سرتالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 7253 ، �ساوثبورت بارك ، كيو ال دي 4215 ، اأ�سرتاليا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136355
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأقرا�ض فـيديو رقمية حتتوي جميعها على موا�سيع ذات اأهمية اإن�سانية عامة ، الو�سائط 
امل�سجلة  القابلة للتنزيل ومقاطع ال�سوت  امل�سجلة م�سبقا  الفـيديو  اأي مقاطع   ، الرقمية 
الإلكرتونية  ال�سخ�سية  الكمبيوتر  اأجهزة  فـي  املحفوظة  والر�سومات  والن�سو�ض  م�سبقا 
اإن�ساين  اهتمام  ذات  مبو�سوعات  جميعها  تتميز  والتي   ، املحمولة  الال�سلكية  والأجهزة 
عام ، محتوى �سوت وفـيديو ومقاطع �سوتية قابلة للتنزيل يتم توفـريهما عرب �سبكات 
وكلها   ، فـيديو  وت�سجيالت  تلفزيونية  عرو�ض  على  حتتوي  التي  والت�سالت  الكمبيوتر 
الكمبيوتر ل�ستخدامها فـي معاجلة  ، برامج  اإن�ساين عام  تتميز مبو�سوعات ذات اهتمام 
ال�سوت  محتوى  وتدفق  وا�ستن�ساخ  ومراجعة  واللعب  ومعاجلة  وتنظيم  وا�ستقبال  ونقل 
والفـيديو والو�سائط املتعددة مبا فـي ذلك الن�سو�ض والبيانات وال�سور وال�سوت والفـيديو 
برنامج   ، العام  الإن�ساين  الهتمام  ذات  املو�سوعات  جميعها  والب�سرية  ال�سمعية  وامللفات 
كمبيوتر للتحكم فـي ت�سغيل اأجهزة ال�سوت والفـيديو ولعر�ض و/ اأو البحث و/ اأو ت�سغيل 
الو�سائط  ومحتوى  الأخرى  الرقمية  وال�سور  والأفالم  والتلفزيون  والفـيديو  ال�سوت 
للم�ستخدمني  ي�سمح  والذي   ، التفاعلي  للرتفـيه  كمبيوتر  برنامج   ، الأخرى  املتعددة 
بتخ�سي�ض جتربة امل�ساهدة وال�ستماع والت�سغيل عن طريق اختيار وترتيب عر�ض واأداء 
عنا�سر ال�سوت والفـيديو وال�سمعي الب�سري ، برامج قابلة للتنزيل لالأجهزة املحمولة ، برامج 
الكمبيوتر ل�ستخدامها فـي معاجلة ونقل وا�ستقبال وتنظيم ومعاجلة واللعب واملراجعة 
الن�سو�ض  املتعددة مبا فـي ذلك  ال�سوت والفـيديو والو�سائط  وا�ستن�ساخ وتدفق محتوى 

والبيانات وال�سور وال�سوت والفـيديو وامللفات ال�سمعية الب�سرية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سكريب�ض نيتورك�ض ، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

الوليات   ، تيني�سي 37932   ، ، كنوك�سفـيلل  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 9721 �سرييلل بوليفرد 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136407
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املعادن العادية ، واملعادن البي�ساء ، واخلامات و�سبائكها ، اخلام اأو �سبه م�سغول ، مبا فـي 
ذلك اأك�سيد الألومنيوم ، والأملنيوم ، والفولذ اخلام اأو �سبه م�سغول ، والنحا�ض ، واحلديد ، 
واملنغنيز ، والنيكل ، والنيوبيوم ، والذهب ، والتيتانيوم ، والزنك وغريها من منتجات خام 

احلديد ، وحتديدا الكريات ، اللبيدات والقوالب من الفئة الدولية 6 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فايل ا�ض. ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : برازيلية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : توري اأو�سكار نيميار ، برياه دي ، بوتافوجو 186 ، رووم 701 تو رووم 
1901 ، بوتافوجو ، �سيتي اأند �ستيت اأوف ريو دي جانريو ، الربازيل

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136411
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات خام احلديد ، وحتديدا الكريات واللبيدة والقوالب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فايل ا�ض. ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : برازيلية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : توري اأو�سكار نيميار ، برياه دي ، بوتافوجو 186 ، رووم 701 تو رووم 
1901 ، بوتافوجو ، �سيتي اأند �ستيت اأوف ريو دي جانريو ، الربازيل

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136421
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات خام احلديد وحتديدا حبيبات من احلديد واللبيدة )مادة م�سحوقة( والقوالب 
من احلديد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فايل ا�ض.ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : برازيلية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : توري او�سكار نيميار ، برياه دي ، بوتافوجو 186 ، رووم 701 تو رووم 

1901 ، بوتافوجو ، �سيتي اند �ستيت اوف ريو دي جانريو ، الربازيل
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136422
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات خام احلديد وحتديدا حبيبات من احلديد واللبيدة )مادة م�سحوقة( والقوالب 
من احلديد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فايل ا�ض.ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : برازيلية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : توري اأو�سكار نيميار ، برياه دي ، بوتافوجو 186 ، رووم 701 تو رووم 

1901 ، بوتافوجو ، �سيتي اند �ستيت اأوف ريو دي جانريو ، الربازيل
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137218
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات ال�سوكولتة ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على مختلف اأنواعه والكيك 
والفـريمي�سلي  وال�سباغيتي  التح�سري  �سريعة  والنودلز  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستا 
واخلمرية وم�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل 
املجمد  والعجني  للطبخ  اجلاهزة  العجني  ومنتجات  )بهارات(  وال�سل�سات  والكات�ساب 
وحلويات  اللنب  م�ستقات  من  لي�ست  املجمدة  واحللويات  كرمي  والآي�ض  املجمدة  والباراتا 
والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  املجمدة  املجمدة واحللويات  الفواكه 
وال�ساغو والقهوة ال�سناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�سر 
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�سروبات الأغذية )امل�ستملة فـي الأ�سا�ض على احلبوب 

والأع�ساب( والغريفـيز )املرق( و�ساي الأع�ساب والع�سل والف�سار .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ض.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية الأولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك الأنا�سرياز عبد الرازق ، 
�ض.ب : 4115 ال�سارقة ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137763
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املياه املعدنية والغازية ، م�سروبات فواكه .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة الوطنية لإنتاج وجتارة املواد الغذائية 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الكويت ، ال�سرق ، قطعة 2 ، مبنى 12 ، مكتب 3 ال�سرداب ، الكويت 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138262
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الب�سرة  منظفات   ، والوجه  الب�سرة  مرطبات  وحتديدا  بالب�سرة  العناية  م�ستح�سرات 
 ، الوجه  اأقنعة   ، الرغوية  ال�ستحمام  ، م�ستح�سرات  والوجه  الب�سرة  ، منظفات  واحلمامات 
مناديل   ، اجل�سم  و�سابون  اجل�سم  غ�سول   ، اجل�سم  مق�سر   ، للتجاعيد  امل�سادة  الكرميات 
ومنظفات الب�سرة املبللة مبنظف للب�سرة ، مناديل جتميل مبللة م�سبقا ، مق�سرات للب�سرة ، 
م�ستح�سرات عالج حمام ال�سوفان لتهدئة وتهدئة الب�سرة املتهيجة ، جل وكرميات احلالقة ، 
جل ما بعد احلالقة وم�ستح�سرات ما بعد احلالقة ، بل�سم ال�سفاه ، م�ستح�سرات العناية 
 ، وامل�ستح�سرات   ، والبخاخات   ، والبل�سم   ، ال�سامبو  وحتديدا   ، بال�سعر  العناية  منتجات  بال�سعر 
 ، الدوائية  غري  ال�سعر  اإ�سالح  وعالجات   ، والزيوت   ، واملغذيات   ، وامللينات   ، والأم�سال 

وامل�ستح�سرات الواقية من ال�سم�ض .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جون�سون اأند جون�سون 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

نيوجري�سي   ، نيوبرون�سويك   ، بالزا  جون�سون  اأند  جون�سون  ون   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
08933 ، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138263
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

كرمي عالج طفح احلفا�ض الطبي كرمي م�ساد للحكة م�ستح�سرات حمام طبي لتهدئة 
وتخفـيف اجللد املتهيج واحلكة والتهاب اجللد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جون�سون اأند جون�سون 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

نيوجري�سي   ، نيوبرون�سويك   ، بالزا  جون�سون  اأند  جون�سون  ون   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
08933 ، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138264

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، ال�سعر  ت�ساقط  لعالج  �سيدلنية  م�ستح�سرات  وحتديدا  �سيدلنية  م�ستح�سرات 

اأمرا�ض   ، الذاتية  املناعة  اأمرا�ض وا�سطرابات   ، التاأتبي  ، مر�ض اجللد  الزهامير  مر�ض 

 ، الدموية  والأوعية  القلب  اأمرا�ض   ، ال�سرطان   ، العظمي  والهيكل  العظام  وا�سطرابات 

اأمرا�ض وا�سطرابات اجلهاز الع�سبي املركزي ، ال�سداع العنقودي ، متالزمة كرون ، اخلرف ، 

الأمرا�ض وال�سطرابات اجللدية ، ال�سكري ، ع�سر �سحميات الدم ، اأمرا�ض وا�سطرابات 

الغدد ال�سماء ، اأمرا�ض وا�سطرابات اجلهاز اله�سمي ، ال�سداع ، ف�سل القلب ، نق�ض فـي 

�سكر الدم ، اللتهاب والأمرا�ض وال�سطرابات اللتهابية ، مر�ض اإلتهاب الأمعاء ، اأمرا�ض 

وا�سطرابات الكلى ، اأمرا�ض وا�سطرابات الكبد ، الذئبة ، ال�سطرابات العقلية ، اأمرا�ض 

اأمرا�ض وا�سطرابات   ، ، الت�سلب املتعدد  ، ال�سداع الن�سفـي  وا�سطرابات عمليات الأي�ض 

الع�سالت ، اأمرا�ض وا�سطرابات التحلل الع�سبي ، ال�سطرابات الع�سبية ، ال�سمنة ، الأمل ، مر�ض 

متالزمة   ، الروماتيزمي  املفا�سل  التهاب   ، ال�سدافـي  املفا�سل  التهاب   ، ال�سدفـية   ، باركن�سون 

�سوغرن ، ا�سطرابات النوم ، اللتهاب الفقاري املف�سلي الال�سق ، اإلتهاب القولون التقرحي ، 

اأدوات الت�سخي�ض ومواد لالأغرا�ض الطبية ، م�ستح�سرات ت�سخي�سية �سيدلنية اإ�سعاعية 

ل�ستخدامها فـي ت�سخي�ض اأمرا�ض التحلل الع�سبي والأورام والأمل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايلي ليللي اند كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ليللي كوربوريت �سنرت ، انديانابولي�ض ، انديانا 46285 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138267
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وال�سينمائية  والت�سويرية  والكهربائية  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
)الإ�سراف(  واملراقبة  الإ�سارات  واإعطاء  والقيا�ض  الوزن  فـي  امل�ستعملة  وتلك   ، والب�سرية 
و�سائط حمل   ، ال�سورة  اأو  ال�سوت  ا�ستعادة  اأو  نقل  اأو  ت�سجيل  اأجهزة   ، والتعليم  والإنقاذ 
البيانات املغناطي�سية ، اأقرا�ض الت�سجيل ، اآلت البيع الأوتوماتيكية والأجهزة التي تعمل 
بو�سع القطع النقدية فـيها ، الأجهزة الرا�سدة للنقود والآلت احلا�سبة واأجهزة معاجلة 

البيانات واحلا�سبات الآلية )الكمبيوتر( ، اأجهزة اإطفاء احلرائق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة طالل اأبو غزالة العاملية �ض.م.ل )اوف �سور( 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بريوت ، امل�سيطبة ، العقار رقم : 2025 ، الق�سم : 4 ايه ، لبنان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138274
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات حماية الأعالف احليوانية واأغذية احليوانات الأليفـة واملواد الغذائية للحيوانات 
الفئات  فـي  املدرجة  غري  واحلبوب  والغابات  والب�ستانية  الزراعية  واملنتجات  وال�سعري 
الأخرى واحليوانات احلية والفواكه واخل�سراوات الطازجة والنباتات الطبيعية والزهور 

واملواد ال�سامة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ض.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية الأولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك الأنا�سرياز عبد الرازق ، 
ال�سارقة �ض.ب : 4115 ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138276
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات حماية الأعالف احليوانية واأغذية احليوانات الأليفة واملواد الغذائية للحيوانات 
الفئات  فـي  املدرجة  غري  واحلبوب  والغابات  والب�ستانية  الزراعية  واملنتجات  وال�سعري 
الأخرى واحليوانات احلية والفواكه واخل�سروات الطازجة والنباتات الطبيعية والزهور 

واملواد ال�سامة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ض.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية الأولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك الأنا�سرياز عبد الرازق ، 
ال�سارقة �ض.ب : 4115 ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138277
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سفائح  اخلد  واألواح  ال�سيقان  واملحولت  النقاط  الأ�سنان  وحتديدا  الآلت  غيار  قطع 
الكابالت  وجمارف  احلفارات  ودلء  ال�سفاه  اأجزاء  وجتميعات  القاعدة  واألواح  اجلانبية 

واللوادر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هين�سلي اند�سرتيز انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2108 جو فـيلد رود دال�ض تك�سا�ض 75229 ، الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138281
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الربجميات كخدمة ا�ست�سارات برامج الكمبيوتر ت�سميم برامج الكمبيوتر تطوير من�سات 
الكمبيوتر  برامج  تاأجري  الكمبيوتر  برامج  �سيانة  الكمبيوتر  برامج  حتميل  الكمبيوتر 
ت�سميم  الكمبيوتر  وبرامج  عتاد  وتطوير  ت�سميم  خدمات  الكمبيوتر  برامج  حتديث 

وتطوير تطبيقات اجلوال .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ج�ست كلني للتجارة العامة ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سرق ، قطعة 8 بناية 14 برج احلمراء ، مكتب 10 دور 35 ، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138282
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأ�سمدة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كون�سوليديتد انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

الوليات   ،  62711 الينوي  �سربينجفـيلد  رود  ميل  كوك  ا�ض   2935  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138303
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات ال�سوكولتة ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على مختلف اأنواعه والكيك 
والفـريمي�سلي  وال�سباغيتي  التح�سري  �سريعة  والنودلز  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستا 
واخلمرية وم�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل 
املجمد  والعجني  للطبخ  اجلاهزة  العجني  ومنتجات  )بهارات(  وال�سل�سات  والكات�ساب 
وحلويات  اللنب  م�ستقات  من  لي�ست  املجمدة  واحللويات  كرمي  والآي�ض  املجمدة  والباراتا 
والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  املجمدة  املجمدة واحللويات  الفواكه 
وال�ساغو والقهوة ال�سناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�سر 
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�سروبات الأغذية )امل�ستملة فـي الأ�سا�ض على احلبوب 

والأع�ساب( والغريفـيز )املرق( و�ساي الأع�ساب والع�سل والف�سار .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ض.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية الأولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك الأنا�سرياز عبد الرازق ، 
ال�سارقة �ض.ب : 4115 ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138306
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم ، خدمات تقدمي الطعام وال�سراب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة مطعم اأي تي �سي فود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الكويت ، الري ، قطعة )1( ، �سارع )1( بناية ) 1603( محل 1
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138545
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي ، الكافترييات ، التزويد بالطعام وال�سراب ، املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �ساورما مزه لتقدمي الوجبات 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع الأمري ماجد ، حي الربوة ، رقم : 8290 ، الوحدة : 12 ، �ض.ب : 756 

ر.ب : 23436 ، مدينة جدة ، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138546
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطر ، زيت عطر ، ماء عطر ، زيوت اأ�سا�سية كعطر لأغرا�ض الغ�سيل ، زيوت عطرية ل�سناعة 
م�ستح�سرات التجميل ، عجينة معطرة ، عطور �سائلة ، م�ساحيق معطرة ، كولونيا ، �سابون 

معطر ، م�ستح�سرات جتميل ال�سعر ، �سامبو لل�سعر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة بحر املنتجات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : العليا �سارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي 23 ، �ض.ب : 5497 ، 

الريا�ض 51422 ، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138549
فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جمعد ال�سعر الكهربائي ، مق�ض ال�سعر ، مالقط اإزالة ال�سعر ، مق�سات ال�سعر الكهربائية ، 
ماكينة ق�ض ال�سعر الكهربائية ، مكواة ال�سعر الكهربائية ، مكاوي كهربائية لت�سفـيف ال�سعر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة بحر املنتجات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : العليا �سارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي 23 ، �ض.ب : 5497 ، 

الريا�ض 51422 ، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138551
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فر�ض �سعر ، اأم�ساط ، فر�ض �سعر كهربائية دوارة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة بحر املنتجات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : العليا �سارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي 23 ، �ض.ب : 5497 ، 

الريا�ض 51422 ، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138553
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، واليد(  اجليب  اجليب  و�ساعات  احلائط  �ساعات  )�سناعة  مثبتات   ، )جموهرات(  متائم 
اأ�ساور )جموهرات( ، دبابي�ض للزينة )جموهرات( ، قالئد �سل�سلية )جموهرات( ، جموهرات 

جمتزعة ، ما�ض ، اأقراط ، جموهرات ، اأحجار كرمية ، �ساعات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سارية انف�ستمنت هولدنغ ، �ض.م.ل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بريوت ، الو�سط التجاري ، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138554
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باملزاد العلني ، الإدارة التجارية لرتخي�ض ال�سلع واخلدمات اخلا�سة باآخرين ، عر�ض 
ال�سلع على و�سائل الت�سال لغايات بيعها بالتجزئة ، الت�سويق ، عر�ض ال�سلع على و�سائل 

الت�سال لغايات بيعها بالتجزئة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سارية انف�ستمنت هولدنغ �ض.م.ل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بريوت ، الو�سط التجاري ، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138555
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي ، التزويد بالطعام وال�سراب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سغف كافـيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 7588 ، �سارع مربح ، الفجرية ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138557
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الكاكاو ، القهوة وال�ساي ، حبوب النب ، حبوب النب املحم�سة ، ال�ساي ، امل�سروبات ) القائمة 
على القهوة( امل�سروبات )القائمة على ال�ساي( ، ال�ساي الأخ�سر ، �سراب الغاف )محلي 
طبيعي( ، �سراب ال�سكولتة ، �سراب الذرة لأغرا�ض الطهي ، �سراب ذهبي ، �سراب القيقب 

�سراب دب�ض ال�سكر ، �سراب البانكيك ، �سراب الن�سا للطعام ، �سراب التوبينغ .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تونغ هو �ستور )1869( كو ، ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : تايالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1501 �سوا كان�سانافـي�سيك 8 ، باجن خاي �ساب - دي�ستكريت ، باجن 

خاي دي�ستكريت ، بانكوك 10160 ، تايالند
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138586
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توفـري موقع على الإنرتنت يحتوي على الأخبار والفتتاحيات والآراء املتعلقة بالأحداث 
اجلارية ، توفـري املعلومات والأخبار عرب الإنرتنت فـي جمال التدريب على العمل ، ن�سر 

ال�سحف واملجالت والدوريات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الريا�ض 11411 ، �ض.ب : 478 ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138587
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الن�سرات الإخبارية ، ال�سحف ، ورق التغليف ، النماذج املطبوعة ، املطبوعات ، الن�سرات ، 
املجالت ، الدوريات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الريا�ض 11411 ، �ض.ب : 478 ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

-59-



اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138588

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تطبيقات الهاتف املحمول والربامج القابلة للتنزيل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الريا�ض 11411 ، �ض.ب : 478 ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138864

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التبغ املع�سل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سامي �سرمي واأولده

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الأردن ، عمان ، �سارع وادي �سقرة 238 اأ الطابق الرابع

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135098
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التاأمني ، ال�س�ؤون املالية ، ال�س�ؤون النقدية ، ال�س�ؤون العقارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة فـينزو �ش.م.ب مقفلة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بحرينية

 / املنامة   ، ، جممع 346  ، طريق 4626  ، مبنى 1398  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب 1201 
ال�اجهة البحرية ، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/10
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135099
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سيارات  ال�سيارات ، خدمات ا�سطفاف املركبات ، خدمات ت�فـري م�اقف  تاأجري م�اقف 
وا�سطفاف ال�سيارات ، وق�ف ال�سيارات فـي ال�سارع اأو خارج ال�سارع ، ت�سغيل م�اقف ال�سيارات فـي 
ال�س�ارع اأو خارج ال�سارع ، م�اقف ال�سيارات با�ستخدام الأجهزة والربجميات للتحكم ، مراقبة 
، مرافق ا�سطفاف  ال�سيارات  اأماكن وق�ف  ، ت�فـري  ال�سيارات  امل�ساحة فـي م�اقف  واإدارة 
واأجهزة  اأنظمة   ، الإدارة   ، وتنظيم   ، بال��س�ل  للتحكم  والربجميات  الأجهزة   ، ال�سيارات 
املراقبة ، اإدارة امل�ساحات ، اإ�سدار التذاكر ومعاجلة الدفع مل�اقف ال�سيارات ومرافق م�اقف 
ال�سيارات ، ت�سغيل وت�فـري محطات ال�سحن واأعمدة ال�سحن لل�سيارات الكهربائية ، تقدمي 
امل�ساعدة واملعل�مات ل�سائقي ال�سيارات فـيما يتعلق مب�اقف ال�سيارات داخل امل�قع اأو خارجها 
فـيما  ال�سيارات  ل�سائقي  واملعل�مات  امل�ساعدة  تقدمي   ، ال�سيارات  ل�ق�ف  اأماكن  وت�افر 
يتعلق بال�قت الالزم لإيجاد مكان ل�ق�ف ال�سيارات يت�افق مع م�قعه ، خدمات كراجات 
ا�سطفاف ال�سيارات ، خدمات م�قف ال�سيارات ، ت�فـري مرافق وق�ف ال�سيارات ، ت�فـري مرافق 
وق�ف ال�سيارات ، تاأجري اأماكن كراجات ال�سطفاف ، تاأجري الأنظمة املالحية ، تاأجري ، 
حجز وت�فـري مركبات مبحركات ، دراجات وخي�ل ، اإيجار الطائرات املائية ، اليخ�ت ، ال�سفن ، زوارق 
املتعلقة  الإنرتنت  املعل�مات عرب  ت�فـري   ، الكهربائية  ال�سيارات  تاأجري   ، مائية  ومركبات 
بتاأجري ال�سيارات ، تنظيم ال�سفر للرحالت ال�سياحية الق�سرية ، م�ساهدة املعامل ، العطل 
نقل   ، ال�سفريات  معل�مات  ت�فـري   ، احلجز  وخدمات  ال�سفر  حجز   ، ال�سياحية  واحلالت 

الركاب والب�سائع عرب الرب ، عرب ال�سكك احلديدية ، اأو البحر اأو اجل� .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باركينج� جروب ا�ش. ار. ال.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإيطالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فـيا فابي� فـيلزي 2 20124 ميالن� ، اإيطاليا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137809
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال واخلدمات ال�ست�سارية لإدارة الأعمال ، خدمات 
عر�ش   ، الأعمال  تنظيم  اإ�ست�سارات  تقدمي  خدمات   ، الأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  تقدمي 
الأعمال التجارية لل�سلع واخلدمات على و�سائل الت�سال ، لغايات البيع بالتجزئة ، اإدارة 
برنامج منح احل�افز لتمكني امل�ساركني من احل�س�ل على خ�س�مات وج�ائز جمانية على 
ال�سلع واخلدمات من خالل الع�س�ية ، تنظيم برامج احل�افز للع�س�ية لأغرا�ش جتارية اأو 
اإعالنية ، م�ساعدة اإدارية �سناعية اأو جتارية ، خدمات الإدارة التجارية لرتخي�ش الب�سائع 
واخلدمات الآخرين ، خدمات ترويج املبيعات لالآخرين ، خدمات تقدمي ال�ست�سارات ح�ل 
اإدارة امل�ظفـني ، خدمات نقل م�اقع الأعمال ، خدمات جتميع املعل�مات فـي ق�اعد بيانية 
حا�س�بية ، معاجلة )اإدارية( لأوامر ال�سراء ، خدمات املحا�سبة ، تاأجري اآلت البيع بالقطع 
الت�س�ق  واإدارة مراكز  ت�سغيل   ، الت�س�ق  بالتجزئة وخدمات مركز  البيع  ، متجر  النقدية 
للغايات   ، امل�ستهلكني  ن�ادي  امل�ستهلكني وخدمات  ، خدمات ولء  بالتجزئة  البيع  ومنافذ 

التجارية ، الغايات الرتويجية و/اأو الإعالنية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيزرز لي�سين�ش ك�مباين ، ال ال �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ، ، ل�ش فـيجا�ش  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون �سيزرز بال�ش درايف 
نيفادا 89109 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137833
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، احلا�س�ب  وبرجميات  احلا�س�ب  اأجزاء   ، الكم�مية  احلا�س�ب  اأجهزة   ، احلا�س�ب  اأجهزة 
اأجهزة احلا�س�ب وبرجميات احلا�س�ب لتحليل تكن�ل�جيا املعل�مات واإدارة البيانات ، اأجهزة 
احلا�س�ب وبرجميات احلا�س�ب لتط�ير التطبيقات ، اأجهزة احلا�س�ب وبرجميات احلا�س�ب 
اأجهزة   ، املعرفـية  للح��سبة  احلا�س�ب  وبرجميات  احلا�س�ب  اأجهزة   ، ال�سحابية  للح��سبة 
احلا�س�ب وبرجميات احلا�س�ب للذكاء ال�سطناعي ، اأجهزة احلا�س�ب وبرجميات احلا�س�ب 
الكم�مية  للح��سبة  احلا�س�ب  وبرجميات  احلا�س�ب  اأجهزة   ، الكتل  �سل�سلة  لتكن�ل�جيا 
)معاجلة  املغناطي�سي  النطاق  وحدات  وحتديدا  احلا�س�ب  اأجهزة   ، الكم�مية  والربجمة 
مفاتيح  ول�حات  املتكاملة  والدارات  املطب�عة  والدارات  املمغنطة  والأ�سرطة  البيانات( 
ومقرنات  الب�سرية  والأقرا�ش  فـيدي�(   - )�س�ت  املدجمة  والأقرا�ش  احلا�س�ب  لأجهزة 
اأجهزة   ، املغناطي�سية  البيانات  وحامالت  احلا�س�ب  واأقرا�ش  البيانات(  )معاجلة  احل��سبة 
احلا�س�ب وحتديدا �سا�سات الفـيدي� واأجهزة امل�سح ال�س�ئي والطابعات وال�اجهات )معاجلة 
البيانات( والقارئات )معاجلة البيانات( والربجميات )برامج م�سجلة( واملعاجلات امل�سغرة 
واأجهزة امل�دم و�سا�سات املراقبة واأجهزة احلا�س�ب وذاكرات احلا�س�ب واأجهزة احل�ا�سيب 
 ، البيانات  معاجلة  معدات   ، احلا�س�ب  لأجهزة  مك�نات   ، للح�ا�سيب  مح�لت   ، الطرفـية 
الإلكرتونية  ال��سائط   ، امل��سالت  اأ�سباه   ، واملعل�مات  البيانات  لإدارة  البيانات  معاجلة  اأجهزة 
املقروءة اآليا ، الأقرا�ش املغناطي�سية ، م�سغالت الأقرا�ش ، م�سجالت الأ�سرطة ، الآلت احلا�سبة ، 
اأ�سرطة الفـيدي� ، البطاريات   ، ، اأجهزة الفاك�ش ، م�سجالت الفـيدي�  اآلت ت�سجيل النقد 
الكهربائية ، رقاقات احلا�س�ب ، ل�حات الدارات ، اأجهزة احلا�س�ب وحتديدا : خ�ادم ح��سبة 
الت�سالت ، حافظات حمل احل�ا�سيب ، ل�حات الأ�سطح البينية لأجهزة احلا�س�ب ، كابالت 
اإك�س�س�ارات   ، احلا�س�ب وقطع غيار كابالت احل�ا�سيب ، بطاقات م�دم فاك�ش الكمبي�تر 
احلا�س�ب وحتديدا : مر�سحات ال�سا�سات وم�ساند الفاأرات واأجهزة النداء الال�سلكية وع�سي 
التحكم ، مح�لت الطاقة وحتديدا : من رقمي اإلى تناظري ومن تناظري اإلى مفاتيح 
املتكاملة والبطاقات  ، بطاقات الدارات  ، فاأرات احلا�س�ب  اجلهد الرقمية خط�ة بخط�ة 
الذكية ، مح�لت الدارات املتكاملة ومح�لت البطاقة الذكية ، القارئات لبطاقات الدارات 
اأجهزة   ، الكهربائية  الطاقة  مزودات   ، امل�سغرة  احل�ا�سيب   ، الذكية  والبطاقات  املتكاملة 
العر�ش ال�س�ئي ، اأجهزة التحكم عن بعد لأجهزة احلا�س�ب ، واقيات اندفاع التيار ومزودات 
اأجهزة التخزين احلا�س�بية   ، الطاقة املت�ا�سل ، محطات نقاط البيع ، خ�ادم احلا�س�ب 
وحتديدا : اأنظمة تخزين فرعية عالية ال�سرعة لتخزين ون�سخ البيانات الإلكرتونية اإما 
محليا اأو عرب �سبكة ات�سالت ، برامج حا�س�ب وبرجميات حا�س�ب م�سجلة وقابلة للتنزيل 
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برجميات األعاب الفـيدي� ، برامج وبرجميات نظام ت�سغيل احلا�س�ب ، برجميات احلا�س�ب 
امل�ستخدمة لل��س�ل اإلى �سبكة الكمبي�تر العاملية ، برجميات احلا�س�ب امل�ستخدمة لإدارة 
، برجميات احلا�س�ب  البيانات  امل�ستخدمة لإدارة ق�اعد  ، برجميات احلا�س�ب  امل�ستندات 
امل�ستخدمة لتحديد امل�اقع وا�سرتجاع وا�ستالم الن�س��ش وال�ثائق الإلكرتونية والر�س�م 
م�ست�ى  على  الداخلية  الكمبي�تر  �سبكات  ح�ل  والب�سرية  ال�سمعية  واملعل�مات  البيانية 
امل�ستخدمة  احلا�س�ب  برجميات   ، والعاملية  املحلية  العاملية  الكمبي�تر  و�سبكات  امل�ؤ�س�سة 
لتط�ير الربجميات والتاأليف على امل�اقع ال�سبكية واأدلة امل�ستخدم بتن�سيق اإلكرتوين تباع 
ك�حدة مع هذه املنتجات ، برجميات احلا�س�ب امل�ستخدمة فـي التحكم فـي ت�سغيل وتنفـيذ 
اأنظمة احلا�س�ب والربامج وال�سبكات ، برجميات احلا�س�ب امل�ستخدمة فـي ت��سيل �سبكات 
واأنظمة احلا�س�ب املتباينة ، خ�ادم احلا�س�ب واأجهزة التخزين ، برجميات احلا�س�ب لربط 
اأجهزة احلا�س�ب معا ومتكني احل��سبة عرب �سبكة ميكن ال��س�ل اإليها عامليا ، برجميات 
 ، املعل�مات  تكن�ل�جيا  بيئة  فـي  امل�ج�دة  والعمليات  والربجميات  الأجهزة  لإدارة  احلا�س�ب 
وحتليل  اإدارة  فـي  ل�ستخدامها  والربجميات  الأجهزة  بني  جتمع  التي  احلا�س�ب  اأنظمة 
البيانات والأدلة التعليمية الرقمية التي تباع ك�حدة مع هذه املنتجات ، نظام احل��سبة 
الديناميكي  للتزويد  احلا�س�ب  وبرجميات  اأجهزة  بني  تكامل  �سبكة  وحتديدا  ال�سحابية 
واملحاكاة الفرتا�سية وقيا�ش ا�ستهالك م�ارد احلا�س�ب ، برجميات احل��سبة ال�سحابية 
للح��سبة  اأ�سا�سي  نظام  الظاهرية على  الأجهزة  واإدارة  لن�سر  للتنزيل  القابلة  اأو  امل�سجلة 
ال�سحابية ، اأنظمة احل�ا�سيب وحتديدا : اأجهزة احلا�س�ب وبرجميات احلا�س�ب لتط�ير 
ودمج الذكاء ال�سطناعي وحتديدا : التعلم الآيل والتعلم املتعمق ومعاجلة اللغة الطبيعية 
اأجهزة   : وحتديدا  احل�ا�سيب  اأنظمة   ، البيانات  وحتليل  وتنظيم  جتميع  على  القادرة 
واللغ�يات  بيه(  ال  )ان  الطبيعية  اللغات  معاجلة  لدمج  احلا�س�ب  وبرجميات  احلا�س�ب 
احلا�س�بية )�سي ال( وا�سرتجاع املعل�مات )اآي ار( والتعلم الآيل )ام ال( القادر على فهم 
، برجميات احلا�س�ب لتط�ير وبناء  الب�سرية العامة و�سياغة ال�ستجابات  ال�ستعالمات 
تطبيقات �سل�سلة الكتل وت�سغيلها ، اأجهزة احلا�س�ب وبرجميات احلا�س�ب لتط�ير واختبار 
اأدلة الت�ثيق والتعليمات امل�سجلة على ال��سائط الإلكرتونية املقروءة   ، خ�ارزميات الكم 
اآليا واملتعلقة باأجهزة احلا�س�ب اأو برجميات احلا�س�ب ، املن�س�رات الإلكرتونية ، املن�س�رات 
الإلكرتونية على و�سائط احلا�س�ب وحتديدا : اأدلة ال�ستخدام والكتب الأر�سادية والكتيبات 
التعريفـية و�سحائف املعل�مات والعرو�ش التقدميية وامل�اد التعليمية املكت�بة فـي جمال 
وتكن�ل�جيا  احلا�س�ب  ت�سغيل  واأنظمة  احلا�س�ب  وتخزين  احلا�س�ب  و�سبكات  احلا�س�ب 
ال�سطناعي  والذكاء  النرتنت  �سبكة  على  واحل��سبة  البيانات  ق�اعد  واإدارة  املعل�مات 

وتقنية �سل�سلة الكتل واحل��سبة الكمية .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : انرتنا�سي�نال بيزني�ش ما�سينز ك�رب�ري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 ني� اورت�سارد رود ارم�نك ، ان واى. 10504 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137834

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معج�ن اأ�سنان غري الطبي ، غ�س�ل الفم غري الطبي ، م�ستح�سرات تبيي�ش الأ�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ك�جليت - بلم�ليف ك�مبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

اأفـيني� ، ني�ي�رك ، ني�ي�رك 10022 ، ال�ليات املتحدة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 بارك 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137835

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فر�ش الأ�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ك�جليت - بلم�ليف ك�مبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

اأفـيني� ، ني�ي�رك ، ني�ي�رك 10022 ، ال�ليات املتحدة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 بارك 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137963

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأرز ب�سمتي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : محمد ريا�ش و�سريكه �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع رقم : 4 ، املعبيلة ال�سناعية ال�سمالية ، ولية ال�سيب ، محافظة 

م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137964
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املركبات ذات املحركات ، حتديدا ال�سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جينريال م�ت�رز ال ال �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،  3000  -  48265  ، ميت�سيغان   ، ديرتويت   ، �سنرت  ريني�سان�ش   300  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
ال�ليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/27
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137965
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات �سحية اأو مطهرة ، املطهرات. مبيدات جراثيم لالأغرا�ش العامة ، مطهرات 
جلميع الأغرا�ش ولالأ�سطح ال�سلبة ، مناديل م�سربة باملطهرات والتعقيم ، مناديل مبللة 
م�سربة مب�اد كيميائية اأو مركبات معقمة لال�ستخدام فـي املناطق ال�سناعية اأو التجارية 
اإزالة الروائح والتخل�ش منها مبا فـي ذلك  اأو املنزلية ، مزيالت الرائحة وم�ستح�سرات 

البخاخات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذي كل�رك�ش ك�مبني 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1221 برودواى ، اوكالند ، كاليف�رنيا ، 94612 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137967
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املركبات ذات املحركات ، حتديدا ال�سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جينريال م�ت�رز ال ال �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 ريني�ســـان�ش �سنتـــر ، ديرتويت ، ميت�سيغـــان ، 48265 - 3000 ، 
ال�ليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/27
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138106
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، منظف  اله�اء  ملنظفات  م�ؤين  ، جهاز  اله�اء  ملنظفات  اله�اء  اله�اء مر�سحات  منظفات 
اإزالة  جهاز   ، لل�سيارات  اله�اء  تنقية  اأجهزة  املحم�لة  اله�اء  منظفات  الكهربائي  اله�اء 
لتعقيم  ، مر�سحات  اله�اء  لتنقية  ، مر�سحات  الرادون  ملزيل  اله�ائية مر�سحات  الروائح 
اله�اء ، جهاز تنقية اله�اء مر�سحات اله�اء لالأغرا�ش ال�سناعية ، غ�سالت اله�اء فلرت 

ه�اء عالية الكفاءة لمت�سا�ش اجل�سيمات )فلرت HEPA( لتنقية اله�اء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال جي الكرتونيك�ش انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ك�رية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 128 ي�ي - دايرو ، ي�جندي�جنب� - ج� ، �سي�ل ، 
150-721 ، ك�ريا اجلن�بية ، جمه�رية ك�ريا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/10
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138107
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، ا�سطناعية  واأ�سنان  اأطراف وعي�ن   ، والبيطرة  الأ�سنان  والطب وطب  للجراحة  واأدوات  اأجهزة 
املعدة  امل�ساعدة  واأجهزة  العالجية  الأجهزة   ، درز اجلروح  اأو  ، م�اد خياطة  اأدوات جتبري 
لالأ�سخا�ش ذوي الإعاقة ، اأجهزة التدليك ، اأجهزة وم�اد معدة لرعاية الأطفال ، اأقنعة 
للطاقم الطبي ، اأقنعة �سحية لالأغرا�ش الطبية ، اأقنعة واقية لل�جه ، درع حماية لل�جه 
لالأغرا�ش الطبية ، واقيات وجه �سفافة ل�ستخدامها من قبل العاملني فـي املجال الطبي .

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ترت�ل ، اجلزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138108
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مب�ستح�سرات  املتعلقة  الإنرتنت  عرب  بالتجزئة  البيع  وخدمات  الإلكرتونية  التجارة 
 ، اأعاله  املذك�رة  ال�سلع  بجميع  املتعلقة  بالتجزئة  البيع  خدمات   ، والعط�ر   ، املكياج   ، التجميل 
 ، والت�سدير  ال�سترياد  وكالت  خدمات   ، الأعمال  وتنظيم  اإدارة  عن  ال�ست�سارات  تقدمي 
خدمات ترويج املبيعات لالآخرين ، املعاجلة الإدارية للطلبات ال�اردة بال��سائل الإلكرتونية ، 
البيع بالتجزئة ، على النرتنت والبيع باجلملة فـي جمال م�ستح�سرات التجميل ، امل�اد 
العطرية ، الروائح العطرية ، م�ستح�سرات الزينة ال�سائلة ، الكرميات ومنتجات املعاجلة ، 
منتجات احلالقة ، م�اد العناية بال�سعر ، طالء الأظافر ، فرا�سي املكياج وحقائب املكياج ، 
امل�ساعدة وامل�س�رة فـي  ، مبا فـي ذلك  باإدارة الأعمال  املتعلقة  الإ�ست�سارات  خدمات تقدمي 
اإن�ساء متاجر البيع بالتجزئة فـي جمال م�ستح�سرات التجميل ، جتارة التجزئة واجلملة 
للب�سائع فـي قطاع م�ستح�سرات التجميل ، جتارة التجزئة واجلملة عرب �سبكات املعل�مات 
، خدمات ت�يل  الأعمال  اإدارة  ، خدمات  والإعالن  الدعاية  ، خدمات  العاملية )الإنرتنت( 
عرب  والإعالن  الدعاية  خدمات   ، املكتبية  ال�ظائف  خدمات   ، الأعمال  �س�ؤون  وت�سيري 

النرتنت وا�سم النطاق على النرتنت .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة جمم�عة ما�سي �ش.م.ل �سركة قاب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بناية مليا ، متفرغ من �سارع عدنان احلكيم ، اجلناح بريوت ، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138109

فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واآلت  للطابعات  معباأة  حرب  م�سط   ، الطباعة  حرب   ، الت�س�ير  واآلت  للطابعات  احلرب 

الت�س�ير ، م�سط حرب ممل�ءة للطابعات واآلت الت�س�ير ، اأ�سباغ حرب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زه� هاي ناين�ستار ما جنمت ك� ملتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : غرفة 105 - 67604 )�سنرتليزد اوف�ي�ش اريا ( رقم : 6 باوه�ا روود ، 

هانغك�ين ني� دي�سرتيكت ، زه�هاي ، غ�اندونغ ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138110
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

القه�ة ، ال�ساي ، القه�ة ال�سناعية ، الأرز ، التابي�كا وال�ساج� ، الطحني وامل�ستح�سرات 
امل�سن�عة من احلب�ب ، اخلبز ، املعجنات واحلل�يات ، الثلج ، ال�سكر ، الع�سل ، الع�سل الأ�س�د ، 
اخلمرية ، اخلبز امل�سح�ق ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )الت�ابل( ، الت�ابل ، الثلج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ايديتا لل�سناعات الغذائية �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مدينة 6 اكت�بر املنطقة ال�سناعية 3 ، اجليزة 11311 ، م�سر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138111
فـي الفئة 33 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�سروبات الكح�لية ، با�ستثناء البرية ، وي�سكي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيم �سنت�ري ي� كيه ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2 ل�جن�وك رود ، �ست�كللي بارك ، اوك�سربيدج ، ميدل�سك�ش ، ي� بي 

11 ، 1 بي ايه ، اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138316
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، م�ستح�سرات  الأ�سا�سية  الزي�ت  والك�ل�نيا.  بعد احلالقة  الت�اليت وما  العط�ر وماء   ، ال�ساب�ن 
للعناية بفروة الراأ�ش وال�سعر. ال�سامب� والبل�سم ، مل�نات ال�سعر، منتجات ت�سفـيف ال�سعر ، معج�ن 
الأ�سنان ، م�ستح�سرات للعناية بالفم والأ�سنان ، م�ستح�سرات ماء الت�اليت غري طبية م�ستح�سرات 
، مل�نات  والبل�سم  ال�سامب�   ، الراأ�ش وال�سعر  للعناية بفروة  ، م�ستح�سرات  ال�ستحمام والد�ش 
ال�سعر ، منتجات ت�سفـيف ال�سعر ، م�ستح�سرات للعناية بالب�سرة ، الزي�ت ، الكرميات والل��سن للعناية 
بالب�سرة ، وم�ستح�سرات احلالقة ، م�ستح�سرات ما قبل احلالقة وبعد احلالقة ، م�ستح�سرات اإزالة 
 ، ال�سم�ش  ال�قاية من  وم�ستح�سرات  ال�سم�ش  اأ�سعة  بفعل  الب�سرة  ت�سمري  م�ستح�سرات   ، ال�سعر 
العناية  ، م�ستح�سرات  ، اجلل برتويل  املكياج  واإزالة  املكياج  ، م�ستح�سرات  التجميل  م�ستح�سرات 
بال�سفاه ، م�سح�ق التالك ، �س�ف قطني ، اأع�اد القطن ، لبادات م�ستح�سرات التجميل ، املناديل 
واأقنعة   ، املبللة  املناديل  اأو  املناديل   ، امل�سربة م�سبقا  اأو  املرطبة  التنظيف  لبادات   ، املبللة  املناديل  اأو 

التجميل ، م�ستح�سرات جتميلية لل�جه .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ي�نليفر بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ب�رت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اجنلرتا ، �سي ات�ش 462 زد دي ، 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138522
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ق�الب الفحم ، رقائق اخل�سب اأو الكريات ، �س�ائل ال�لعات ال�اردة فـي الفئة 4 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذا كينجز ف�رد بروداكت�ش ك�مباين ال ال �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1221 برودواي ، 94612 اأوكالند ، كاليف�رنيا ، 
ال�ليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138525
فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�اد البناء والت�سييد ، غري املعدنية . اخل�سب الرقائقي ، فـيلم اخل�سب الرقائقي ، منتجات 
الأخ�ساب ، م�ا�سري �سلبة غري معدنية للبناء ، الأ�سفلت والزفت والقطران والقار ، مباين 

قابلة للنقل غري معدنية ، الآثار ولي�ش املعدن . ال�اردة جميعها بالفئة 19 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : محمد ريا�ش و�سريكه �ش.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع رقم : 4 ، املعبيلة ال�سناعية ال�سمالية ، 
ولية ال�سيب ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138529
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ومزجج  �سادة  مقلي  كعك   . الكعك   ، فطائر   ، كيك   ، ب�سك�يت   ، املخبز  منتجات   ، دونات 
رقائق   ، منكهة  م�ستخرجات   ، طحني   ، ال�سكر   ، �سطائر   ، البغل  خبز   ، ومح�س�  ومغطى 
ح�س�ات   ، للكعك  الكا�سرتد  ح�س�ات   ، اخلبز  م�سح�ق   ، خمرية   ، ع�سل   ، للخبز  املعجنات 
ال�سك�لته للكعك ، ال�سك�لته بنكهة وامل�سروبات القائمة على القه�ة ، ال�ساي وامل�سروبات 
ن�ع  م�سروبات من   ، والكاكاو  الكاكاو  على  التي حتت�ي  امل�سروبات   ، ال�ساي  على  القائمة 

�سال�ش بنكهة القه�ة ، م�سروبات �سال�ش بنكهة الفانيليا 30 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دي دي اأي بي ه�لدر ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 9141 ، كانت�ن ، ما�سا�س��ست�ش 02021 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138531
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات غري كح�لية ، م�سروبات الفاكهة وع�سائر الفاكهة ، م�سروبات من ن�ع �سال�ش 
اأخرى  ، �سراب وم�ستح�سرات  القه�ة  ، م�سروبات غازية بنكهة  الع�سائر   ، الفاكهة  بنكهة 

ومركزات وم�ساحيق ل�سنع امل�سروبات الغازية وم�سروبات الفاكهة 32 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دي دي اأي بي ه�لدر ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 9141 ، كانت�ن ، ما�سا�س��ست�ش 02021 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138532
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

دونات ، منتجات املخبز ، ب�سك�يت ، كيك ، فطائر ، الكعك ، كعك مقلي �سادة ومزجج ومغطى 
املعجنات  رقائق   ، ، م�ستخرجات منكهة  ، طحني  ال�سكر   ، �سطائر   ، البغل  ، خبز  ومح�س� 
للخبز ، ع�سل ، خمرية ، م�سح�ق اخلبز ، ح�س�ات الكا�سرتد للكعك ، ح�س�ات ال�سك�لته 
للكعك ، ال�سك�لته بنكهة وامل�سروبات القائمة على القه�ة ، ال�ساي وامل�سروبات القائمة على 
، م�سروبات من ن�ع �سال�ش بنكهة  الكاكاو والكاكاو  التي حتت�ي على  امل�سروبات   ، ال�ساي 

القه�ة ، م�سروبات �سال�ش بنكهة الفانيليا 30 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دي دي اأي بي ه�لدر ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 9141 ، كانت�ن ، ما�سا�س��ست�ش 02021 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138533
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الزينة   ، لالأكل  قابلة  وده�ن  زي�ت   ، والفطائر  والكعك  للدونات  الفاكهة  من  ح�س�ات 
امل�سن�عة من الفاكهة ، الزينة امل�سن�عة من اجل�ز اخل�سار املطب�خ ، احل�ساء ، �سلطة ، 
الق�سدة ، الكرميا احلام�سة ، الأطعمة اخلفـيفة القائمة على الفاكهة ، الأطعمة اخلفـيفة 

القائمة على اجل�ز ، احلم�ش ، جبنة الكرمية ، زبادي ال�اردة جميعا فـي الفئة 29 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دي دي اأي بي ه�لدر ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

، ال�ليات املتحدة  ، ما�سا�س��ست�ش 02021  ، كانت�ن  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 9141 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138710
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برية ، م�سروبات غري كح�لية ، املياه املعدنية والغازية ، م�سروبات الفاكهة وع�سائر الفاكهة ، 
ال�سراب املركز لتح�سري ال�سراب غري كح�لية اأخرى ل�سنع امل�سروبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : محمد ريا�ش و�سريكه �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع رقم : 4 ، املعبيلة ال�سناعية ال�سمالية ، ولية ال�سيب ، محافظة 
م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138711
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برية ، م�سروبات غري كح�لية ، املياه املعدنية والغازية ، م�سروبات الفاكهة وع�سائر الفاكهة ، 
ال�سراب املركز لتح�سري ال�سراب غري كح�لية اأخرى ل�سنع امل�سروبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : محمد ريا�ش و�سريكه �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع رقم : 4 ، املعبيلة ال�سناعية ال�سمالية ، ولية ال�سيب ، محافظة 

م�سقط ، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138716
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات التبيي�ش وم�اد اأخرى ل�ستخدام فى الغ�سيل ، التنظيف والتلميع والتطهري 
غري  التجميل  وم�ستح�سرات  الأ�سا�سية  والزي�ت  العط�ر  معالج  غري  �ساب�ن   ، والك�سط 

الطبية وم�ستح�سرات ال�سعر غري الطبية ، م�سكنات غري طبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذي كل�رك�ش ك�مبني 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1221 برودواى، اوكالند ، كاليف�رنيا ، 94612 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138717
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، مبيدات اجلراثيم  املطهرات   ، اأو مطهرة  ، م�ستح�سرات �سحية  ال�سحية  امل�ستح�سرات 
فـي  امل�ستخدمة  ال�ستخدامات  عامة  املطهرة  امل�ستح�سرات   ، العامة  لال�ستخدامات 
الأغرا�ش  ، مطهرات جلميع  وال�سحية  امل�ؤ�س�سية  املرافق   ، التجاري  القطاع   ، ال�سناعية 
لالأ�سطح ال�سلبة ، مناديل م�سربة مب�ستح�سرات معقمة اأو مطهرة ، مناديل لال�ستعمال 
مرة واحدة م�سربة مب�اد كيميائية اأو مركبات معقمة لال�ستخدام فـي جمالت ال�سناعة ، 
الروائح  اإزالة  ، م�ستح�سرات  اله�اء  ، م�ستح�سرات تنقية  املنزلية  اأو  التجارية  واملجالت 
روائح  مزيالت   ، املرحا�ش  مطهرات  ذلك  فـي  مبا  الروائح  مزيالت   ، اجل�  من  الكريهة 
الروائح  اإزالة  وم�ستح�سرات  الكريهة  الرائحة  مزيالت   ، والأقم�سة  للمالب�ش  كريهة 
الكريهة والتخل�ش منها مبا فـي ذلك البخاخات ، ال�ساب�ن امل�ساد للبكترييا ، البخاخات 

وغ�س�ل اليدين ، مطهر ومعقم لاليدي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذي كل�رك�ش ك�مبني 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1221 برودواى، اوكالند ، كاليف�رنيا ، 94612 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138718
فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�اد البناء والت�سييد ، غري املعدنية ، اخل�سب الرقائقي ، فـيلم اخل�سب الرقائقي ، منتجات 
الأخ�ساب ، م�ا�سري �سلبة غري معدنية للبناء ، الأ�سفلت والزفت والقطران والقار ، مباين 

قابلة للنقل غري معدنية ، الآثار ولي�ش املعدن .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : محمد ريا�ش و�سريكه �ش.م.م.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع رقم : 4 ، املعبيلة ال�سناعية ال�سمالية ، ولية ال�سيب ، محافظة 
م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138719
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، م�ستح�ســــرات  ال�ســــــرف  تنظيف  فـي ذلك م�ستح�ســــرات  التنظيـــف مبـــا  م�ستح�ســـرات 
امل�ستخدمة فـي فتح امل�سارف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذي كل�رك�ش ك�مبني 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1221 برودو اى ، اوكالند ، كاليف�رنيا ، 94612 ، ال�ليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138721
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، م�ستح�سرات التبيي�ش وامل�اد الأخرى امل�ستخدمة  منعمات الأقم�سة ملطفات الأقم�سة 
منظفات  ال�ساب�ن.   ، والك�سط  واجللي  والتلميع  التنظيف  م�ستح�سرات   ، الغ�سيل  فـي 

متعددة الأغرا�ش ، م�سح�ق الغ�سيل لغ�سالة الأطباق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ك�جليت - بامل�ليف ك�مبني 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

، ال�ليات  ، نيـــ�ي�رك ، ولية نيـــ�ي�رك 10022  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 بارك افـيني� 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135697
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برامج احلا�سوب للو�سول والت�سفح والبحث عن قواعد البيانات وتطبيقات الربامج على 
وتخزين  والبحث  وتتبع  ومراقبة  للو�سول  احلا�سوب  برامج   ، لالأ�سواق  مبا�سرة  اخلط 
وم�ساركة املعلومات حول موا�سيع ذات االهتمام امل�سرتك ، برامج احلا�سوب امل�ستخدمة فـي 

توفري خدمات البيع بالتجزئة وخدمات الطلب لت�سكيلة وا�سعة من ب�سائع امل�ستهلكني . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمازون تكنولوجيز ، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،  5210  -  98109 وا�سنطـــــــن   ، �سياتــــــــل   ، ان  افنيــــــــو  تيـــــري   401  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/1
بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135698
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اختيار  على  امل�ساعدة  بغر�ش  املنتجات  عن  معلومات  توفري   ، الطلبات  ا�ستيفاء  خدمات 
ومتاجر  بالتجزئة  البيع  خدمات   ، امل�ستهلك  حاجات  لتلبية  العامة  اال�ستهالكية  ال�سلع 
البيع بالتجزئة على اخلط مبا�سرة التي ت�سم جمموعة وا�سعة من اخلدمات والب�سائع 
اال�ستهالكية والتجارية ، توفري �سوق على اخلط مبا�سرة للم�سرتين والبائعني للمنتجات 
واخلدمات ، ت�سغيل �سوق على اخلط مبا�سرة ي�سم منتجات وخدمات مبتكرة ، اإدارة برنامج 

ميكن امل�سرتكني من �سراء منتجات جديدة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمازون تكنولوجيز ، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،  5210  -  98109 وا�سنطـــــــن   ، �سياتــــــــل   ، ان  افنيــــــــو  تيـــــري   401  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/1
بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3806 ر.ب : 112      

-79-



اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135699
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

للتحكم  امل�ستخدمة  احلا�سوب  برامج  ت�سم  التي  ا�ش(  ايه  ايه  )ا�ش  كخدمة  الربامج 
واالإت�سال باالأجهزة االإلكرتونية التابعة لل�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء )اآي اأو تي) ، الربامج 
كخدمة )ا�ش ايه ايه ا�ش( التي ت�سم برامج احلا�سوب لالإت�سال وت�سغيل وحتليل ومراقبة 
واإدارة االأجهزة االإلكرتونّية االإ�ستهالكية املت�سلة بال�سبكة واأجهزة التحكم بحرارة املنزل 
التي  ا�ش(  ايه  ايه  )ا�ش  كخدمة  الربامج   ، ال�سلكية  �سبكات  خالل  من  اال�ساءة  ووحدات 
ت�سم برامج لالآخرين لالإ�ستخدام فـي تطوير الربامج الإدارة واإت�سال وت�سغيل االأجهزة 
االإلكرتونية التابعة لل�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء ) اآي اأو تي( ، املن�سات كخدمة )بي ايه ايه 
ا�ش( التي ت�سم من�سات برامج التعرف ال�سوتي واالأوامر ال�سوتية وبرامج حتويل املحادثة 
املن�سات   ، ال�سخ�سية  املعلومات  بال�سوت الدارة  املدعمة  الربامج  الى ن�سو�ش وتطبيقات 
كخدمة )بي ايه ايه ا�ش( التي ت�سم من�سات برامج االت�ساالت الاّل�سلكّية لنقل ال�سوت 
احلا�سوب  برامج  و�سيانة  وتطوير  ت�سميم   ، والبيانات  والفيديو  ال�سمعّية  واملحتويات 
اخلا�سة لالآخرين فـي جمال اللغة الطبيعية والكالم واللغة والتعرف على ال�سوت ما عدا 
مرحلة ما بعد االإنتاج من ت�سجيالت ال�سورة وال�سوت ، خدمات تطبيقات مزود اخلدمة 
اأجهزة  واإدارة  وو�سل  وت�سغيل  ودمج  ملراقبة  احلا�سوب  برامج  املت�سمنة  بي(  ا�ش  )ايه 
املعلومات التي تعمل عرب التحكم بال�سوت وبالتحديد االأجهزة االإلكرتونية اال�ستهالكية 
الذكية واأجهزة امل�ساعدة ال�سخ�سية االإلكرتونية املت�سلة باحلو�سبة ال�سحابية والتي تعمل 
التعرف  بربامج  املتعلقة  واال�ست�سارات  والن�سح  املعلومات  خدمات   ، ال�سوتي  بالتحكم 
الربامج  وتطبيقات  ن�سو�ش  اإلى  املحادثة  حتويل  وبرامج  ال�سوتية  واالأوامر  ال�سوتي 
املدعمة بال�سوت الإدارة املعلومات ال�سخ�سية وبرامج ال�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء ، مراقبة 
فـي  والتغيريات  املنازل  اأمن  اخرتاقات  عن  للك�سف  بعد  عن  باالت�سال  احلا�سوب  اأنظمة 
االأنظمة البيئية االآلية والتنبيهات من اأجهزة املطبخ املت�سلة بال�سبكة واملخاطر البيئية ، 
مراقبة اأنظمة الكامريات باالت�سال عن بعد للك�سف عن اخرتاقات اأمن املنازل والتغيريات 
 فـي االنظمة البيئية االآلية والتنبيهات من اأجهزة املطبخ املت�سلة بال�سبكة واملخاطر البيئية .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمازون تكنولوجيز ، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية
، الواليات  ، وا�سنطن 98109 - 5210  ، �سياتل  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 401 تريي افنيو ان 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م      

العنـــــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب : 3806 ر.ب : 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136212
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واحتجاز  وترطيب  امت�سا�ش  تراكيب   ، تزليق  و�سحوم  ، مزلقات  و�سحوم �سناعية  زيوت 
وتثبيت الغبار ، م�ستح�سرات اإزالة الغبار ، وقود ومواد اإ�ساءة ، وقود )مبا فـي ذلك الغاز 
والبرتول( ، وقود اإ�ساءة ، غاز لالإ�ساءة ، رقاقات خ�سبية لالإ�ساءة ، �سموع وفتائل لالإ�ساءة 
وقود املحركات ، زيوت املكائن ، زيوت امل�سننات ، زيوت لنواقل احلركة النهائية لل�سيارات 
 ، ال�سائل  البرتول  غاز   ، الغاز  زيت   ، اأ�سا�سية  زيوت   ، خام  زيت   ، النفاثة  الطائرات  وقود 
منتجات ت�سغيل املعادن لها خوا�ش تزليق ، موائع قطع ، هالم برتويل الأغرا�ش �سناعية 
زيوت قطع ، مزلقات ، وبخا�سة موائع للجلخ ، موائع قطع ، م�ستح�سرات مثبتة للوقود 
، زيوت ت�ستخدم مع  اآليا  املعادن  ، مزلقات ت�ستخدم فـي ت�سنيع  ، مزلقات احلفر  ال�سلب 
اإ�سافات   ، والوقود  للزيوت  كيميائية  اإ�سافات غري   ، املعادن  لت�سغيل  زيوت   ، االآلية  العدد 
نفثا.  ، خام(  )مادة  �سمع   ، �سناعي  �سمع   ، بنزين  وقود   ، املحركات  لوقود  كيميائية   غري 

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة برتول اأبو ظبي الوطنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املقــر الرئيـــ�سي الأدنـــوك ، الكورنيـــ�ش ، �ش.ب : 898 ، 

                                     اأبو ظبي ، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/19

بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
العنـــــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136213
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واحتجاز  وترطيب  امت�سا�ش  تراكيب   ، تزليق  و�سحوم  ، مزلقات  و�سحوم �سناعية  زيوت 
وتثبيت الغبار ، م�ستح�سرات اإزالة الغبار ، وقود ومواد اإ�ساءة ، وقود )مبا فـي ذلك الغاز 
والبرتول( ، وقود اإ�ساءة ، غاز لالإ�ساءة ، رقاقات خ�سبية لالإ�ساءة ، �سموع وفتائل لالإ�ساءة 
وقود املحركات ، زيوت املكائن ، زيوت امل�سننات ، زيوت لنواقل احلركة النهائية لل�سيارات  
 ، ال�سائل  البرتول  غاز   ، الغاز  زيت   ، اأ�سا�سية  زيوت   ، خام  زيت   ، النفاثة  الطائرات  وقود 
منتجات ت�سغيل املعادن لها خوا�ش تزليق ، موائع قطع ، هالم برتويل الأغرا�ش �سناعية  
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زيوت قطع ، مزلقات ، وبخا�سة موائع للجلخ ، موائع قطع ، م�ستح�سرات مثبتة للوقود 
، زيوت ت�ستخدم مع  اآليا  املعادن  ، مزلقات ت�ستخدم فـي ت�سنيع  ، مزلقات احلفر  ال�سلب 
اإ�سافات   ، والوقود  للزيوت  كيميائية  اإ�سافات غري   ، املعادن  لت�سغيل  زيوت   ، االآلية  العدد 
نفثا.  ، خام(  )مادة  �سمع   ، �سناعي  �سمع   ، بنزين  وقود   ، املحركات  لوقود  كيميائية   غري 

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة برتول اأبو ظبي الوطنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املقـــر الرئيــ�سي الأدنـــوك ، الكورنيــ�ش ، �ش.ب : 898 ،

                                     اأبو ظبي ، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/19

بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137083
فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

طالءات ال�سيارات  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سوميك اإل اإل �سى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،  44115 اأوهيــــــو   ، كليفالنــــــد  افينيـــو  برو�سبيكـــــت  وي�ســـــت   101  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/25

بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137084
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مبيدات احل�سرات واالآفات ال�سارة ، مبيدات ح�سرية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإف اإم �سى كوربوري�سن & اإف اأم �سى اأجرو�سينجابوربى تى ئى ، اإل 
تى دى 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اإف اإم �سى تاور اأت �سريا �سنرت �سوث 2929 ، والنت �سرتيت ، فيالديلفيا ، 
بى اأيــه 19104 الواليــــات املتحــدة االأمريكــية & 77 روبين�سـون رود ،

                                     13-00 روبين�ســــون 77 ، �سنغافـــورة 068896 ، �سنغافــــورة ، الواليـــات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/25
بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137086
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مبيدات احل�سرات واالآفات ال�سارة ، مبيدات ح�سرية 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإف اإم �سى كوربوري�سن & اإف اأم �سى اأجرو�سينجابوربى تى ئى ، اإل 
تى دى 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اإف اإم �سى تاور اأت �سريا �سنرت �سوث 2929 ، والنت �سرتيت ، فيالديلفيا ، 
بى اأيــه 19104 الواليــــات املتحــدة االأمريكــية & 77 روبين�سـون رود ،

                                     13- 00 روبين�ســــون 77 ، �سنغافـــورة 068896 ، �سنغافــــورة ، الواليـــات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/25

بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137087
فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سا�سات الدهان ، مرققات قوام الدهان ، طالءات  الدهانات ، الورني�ش ، طالءات اللك ، 
خالية من ال�سوائب ت�ستخدم كدهانات ، مواد مالئة للدهانات ، عوامل جتفيف للدهانات ، 
اإ�سافات للدهانات ، طالءات اإ�سفاء اللم�سات االأخرية لل�سيارات فـي �سكل عوامل �سطحية ، 

عوامل تقلي�ش ، م�سلدات ، من�سطات ، واأ�سا�سات دهانات مالئة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سوميك اإل اإل �سى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 101 وي�ست برو�سبيكت افينيو كليفالند ، اأوهيو 44115 ، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/25
بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137089
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�سـادة  االأدويــة   ، احلمو�سـة  م�سـادات   ، امل�سكــنات   ، احل�سا�ســية  من  للتخفيــف  االأدوية 
 ، لالإ�سهال  امل�سادة  امل�ستح�سرات   ، لل�سعــال  امل�ســادة  البــرد  م�ستح�ســرات   ، للهي�ستامني 
�سراب ال�سعال ، طارد للبلغم ، كب�سوالت واأقرا�ش مزيلة لالحتقان ، البخاخ االأنفـي املزيل 
امل�ستح�سرات   ، املعوية  املعدية  الطبية  امل�ستح�سرات   ، )امل�سهالت(  امللينات   ، لالحتقان 
ال�سيدالنية ملعاجلة انتفاخات البطن ، االأقرا�ش امل�ساعدة على النوم ، العلكة واالأقرا�ش 

)احلبوب( املحالة الطبية لالإقالع عن التدخني . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمازون تكنولوجيز ، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

الواليات   ،5210 - وا�سنطن 98109   ، �سياتل   ، ان  افنيو  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 401 تريي 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/25
بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137090
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ســادة  االأدويــة   ، احلمو�ســة  م�سادات   ، امل�سكنــات   ، احل�سا�سيــة  مـن  للتخفــيف  االأدوية 
 ، لالإ�سهال  امل�سـادة  امل�ستح�سـرات   ، لل�سعــال  امل�سادة  الربد  م�ستح�سرات   ، للهي�ستامني 
�سراب ال�سعال ، طارد للبلغم ، كب�سوالت واأقرا�ش مزيلة لالحتقان ، البخاخ االأنفـي املزيل 
امل�ستح�سرات   ، املعوية  املعدَية  الطبية  امل�ستح�سرات   ، )امل�سهالت(  امللينات   ، لالحتقان 
ال�سيدالنية ملعاجلة انتفاخات البطن ، االأقرا�ش امل�ساعدة على النوم ، العلكة واالأقرا�ش 

)احلبوب( املحالة الطبية لالإقالع عن التدخني . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمازون تكنولوجيز ، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

الواليات   ،5210 - وا�سنطن 98109   ، �سياتل   ، ان  افنيو  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 401 تريي 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/25
بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب : 3806 ر.ب : 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137091
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ســـادة  االأدويــة   ، احلمو�ســة  م�ســادات   ، امل�سكنــات   ، احل�سا�سيــة  من  للتخفيف  االأدويــة 
 ، لالإ�سهال  امل�سادة  امل�ستح�ســرات   ، لل�سعــال  امل�سادة  الربد  م�ستح�سرات   ، للهي�ستامني 
�سراب ال�سعال ، طارد للبلغم ، كب�سوالت واأقرا�ش مزيلة لالحتقان ، البخاخ االأنفـي املزيل 
امل�ستح�سرات   ، املعوية  املعدية  الطبية  امل�ستح�سرات   ، )امل�سهالت(  امللينات   ، لالحتقان 
ال�سيدالنية ملعاجلة انتفاخات البطن ، االأقرا�ش امل�ساعدة على النوم ، العلكة واالأقرا�ش 

)احلبوب( املحالة الطبية لالإقالع عن التدخني . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمازون تكنولوجيز ، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

، الواليات  ، وا�سنطن 98109 - 5210  ، �سياتل  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 401 تريي افنيو ان 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/25
بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنـــــــــــــــــــــــــــــــوان :�ش.ب : 3806 ر.ب : 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 124305
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�ساي ع�سبي لغايات دوائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نيوباي تيز يو كيه ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 105 �ساينت جون �سرتيت ، لندن ئي �سي 1 اإم 4 اإيه اإ�س ، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/12/9

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 128478
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)كتيبات  يدوية  كتيبات   ، )كتالوجات(  م�سورة  كتيبات   ، كتب   ، للكتب  موؤ�سرات   ، كتيبات 
موجزة( ، جمالت ، دوريات ، دوريات قانونية ، ر�سائل اإخبارية ، جرائد ، كرا�سات ، اإعالنات 
كبرية ، من�سورات ، من�سورات قانونية ، كتب قانونية ، جميع اأنواع املطبوعات والقرطا�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التميمي اند كومباين منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب رقم : 8 مبنى رقم : 5 الطابق االر�سي �س.ب : 500188 دبي، 

االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/5/8

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 109 ر.ب : 136 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131666
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تطبيقات برامج قابلة للتنزيل لتنزيل وم�ساهدة الفـيديوهات وال�سور ومحتوى الو�سائط 
قابلة  فـيديو  ت�سجيالت   ، وال�سحة  ال�سخ�سي  والتدريب  التمارين  جماالت  فـي  املتعددة 
 ، وال�سحة  ال�سخ�سي  والتدريب  التمارين  جماالت  فـي  محتوى  على  ت�ستمل  للتنزيل 
تطبيقات برامج قابلة للتنزيل تعمل على توفـري الو�سول اإلى املعلومات وامل�سورة واأدوات 
، تطبيقات  وال�سحة  ال�سخ�سي  والتدريب  التمارين  فـي جماالت  واأدوات احل�ساب  التتبع 
جماالت  فـي  ال�سور  م�ساركة  من  امل�ستخدمني  متكني  على  تعمل  للتنزيل  قابلة  برامج 
التمارين والتدريب ال�سخ�سي وال�سحة ، تطبيقات برامج قابلة تعمل على ت�سهيل �سراء 
ال�سخ�سي  والتدريب  التمارين  جماالت  فـي  املتعددة  الو�سائط  ومحتوى  الفـيديوهات 

وال�سحة ، برامج االألعاب االلكرتونية ، برامج األعاب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيخ زايد ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 109 ر.ب : 136 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132861
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإ�سالح ال�ساحنات ذات الرافعات ال�سوكية ، خدمات ال�سيانة واالإ�سالح ، اإ�سالح و�سيانة 
ال�سيارات ، �سيانة وت�سليح واإ�سالح املركبات ، خدمات اإ�سالح هياكل ال�سيارات ، خدمات 
دواليب  محاور  اإ�سالح   ، االآلية  املعدات  واإ�سالح  �سيانة   ، ال�سيارات  الإ�سالح  الكراجات 
اإطارات  واإ�سالح  ، �سيانة  ال�ساحنات  اإ�سالح   ، الربية  املركبات  واإ�سالح  ، �سيانة  املركبات 
اأنظمة  اإ�سالح   ، للمركبات  املكابح  اأنظمة  اإ�سالح   ، املحركات  واإ�سالح  �سيانة   ، املركبات 
واإ�سالح  ، تركيب و�سيانة  املركبات  باإ�سالح  املتعلقة  امل�سورة  ، خدمات  التعليق للمركبات 
معدات ال�سالمة ، �سيانة واإ�سالح معدات واآالت جرف الرتاب ، �سيانة واإ�سالح اآالت بناء 
املتعلقة  املعلومات  توفـري   ، واملحركات  املكائن  واإ�سالح  و�سبط  وت�سليح  �سيانة   ، الطرق 
االآالت  �سيانة  اأو  اإ�سالح   ، االإن�ساء  ومعدات  االإن�ساء  اآالت  اإ�سالح   ، ال�سيارات  باإ�سالح 
�سيانة   ، البطاريات  ا�ستبدال   ، الرفع  اأجهزة  واإ�سالح  ت�سليح   ، االلكرتونية  واالأجهزة 
واإ�سالح البطاريات ، �سيانة واإ�سالح بطاريات املركبات ، املعلومات وامل�سورة واال�ست�سارات 

املتعلقة مبا ذكر اآنفا .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : والزتيك ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر كاميان

 ، ليمتد  )كاميان(  فـي�سز  �سري  كوربوريت  جيه   & اإي�س  اأو   / �سي   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
الطابق الثاين ، ويلو هاو�س ، كريكت �سكوير ، �س.ب : 866 ، جورج 

تاون ، غراند كاميان كي واي 1-1103، جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/11/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 109 ر.ب : 136 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132862
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإ�سالح ال�ساحنات ذات الرافعات ال�سوكية ، خدمات ال�سيانة واالإ�سالح ، اإ�سالح و�سيانة 
ال�سيارات ، �سيانة وت�سليح واإ�سالح املركبات ، خدمات اإ�سالح هياكل ال�سيارات ، خدمات 
دواليب  محاور  اإ�سالح   ، االآلية  املعدات  واإ�سالح  �سيانة   ، ال�سيارات  الإ�سالح  الكراجات 
اإطارات  واإ�سالح  ، �سيانة  ال�ساحنات  اإ�سالح   ، الربية  املركبات  واإ�سالح  ، �سيانة  املركبات 
اأنظمة  اإ�سالح   ، للمركبات  املكابح  اأنظمة  اإ�سالح   ، املحركات  واإ�سالح  �سيانة   ، املركبات 
واإ�سالح  ، تركيب و�سيانة  املركبات  باإ�سالح  املتعلقة  امل�سورة  ، خدمات  التعليق للمركبات 
معدات ال�سالمة ، �سيانة واإ�سالح معدات واآالت جرف الرتاب ، �سيانة واإ�سالح اآالت بناء 
املتعلقة  املعلومات  توفـري   ، واملحركات  املكائن  واإ�سالح  و�سبط  وت�سليح  �سيانة   ، الطرق 
االآالت  �سيانة  اأو  اإ�سالح   ، االإن�ساء  ومعدات  االإن�ساء  اآالت  اإ�سالح   ، ال�سيارات  باإ�سالح 
�سيانة   ، البطاريات  ا�ستبدال   ، الرفع  اأجهزة  واإ�سالح  ت�سليح   ، االلكرتونية  واالأجهزة 
واإ�سالح البطاريات ، �سيانة واإ�سالح بطاريات املركبات ، املعلومات وامل�سورة واال�ست�سارات 

املتعلقة مبا ذكر اآنفا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : والزتيك ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر كاميان

 ، ليمتد  )كاميان(  فـي�سز  �سري  كوربوريت  جيه   & اإي�س  اأو   / �سي   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
الطابق الثاين ، ويلو هاو�س ، كريكت �سكوير ، �س.ب : 866 ، جورج 

تاون ، غراند كاميان كي واي 1 - 1103 ، جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/11/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 109 ر.ب : 136 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135674
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيانات  لقواعد  �سخ�سي  و�سول  لتوفـري  الربامج  واجهات  توفـري 
 ، االإلكرتونية  ال�سبكات  من  غريها  اأو  االإنرتنت  اأو  الكمبيوتر 
قواعد  خالل  من  للتنزيل  قابلة  غري  الربامج  تطبيقات  توفـري 

بيانات الكمبيوتر اأو االإنرتنت اأو غريها من ال�سبكات االإلكرتونية ، خدمات اال�ست�سافة ، 
ا�ست�سافة املحتوى الرقمي على االإنرتنت مبا فـي ذلك املدونات وال�سحف عرب ال�سبكة ، 
ا�ست�سافة اخلوادم ، ا�ست�سافة مواقع الويب وقواعد بيانات الكمبيوتر ، �سيانة وحتديث 
 ، ال�سحابية  احلو�سبة   ، ال�سبكة  عرب  الكمبيوتر  خدمات   ، الكمبيوتر  وبرجميات  برامج 
تاأجري اأجهزة الكمبيوتر ، ت�سميم وفن الر�سم اجلرافـيكي وتكليف الكتابة الإن�ساء �سفحات 
الكمبيوتر  برجمة   ، الكمبيوتر  جمال  فـي  اال�ست�سارات  خدمات   ، االإنرتنت  على  الويب 
مواقع  و�سيانة  اإن�ساء   ، الكمبيوتر  برامج  وحتديث  و�سيانة  تركيب   ، الربامج  وت�سميم 
توفـري   ، الويب لالآخرين  ا�ست�سافة مواقع   ، املعلومات  تكنولوجيا  دعم  ، خدمات  الويب 
املعلومات وامل�سورة ذات الطبيعة التقنية للم�سرتين املحتملني لل�سلع والب�سائع ، املعلومات 
التقنية املتعلقة باالأجهزة اأو الربامج املقدمة عرب ال�سبكة من �سبكة كمبيوتر عاملية اأو من 
االنرتنت ، ت�سغيل محركات البحث ، ت�سميم اأنظمة االت�سال ، الربامج كخدمة ، مزودي 
خدمة التطبيقات )اإيه ا�س بيه( حتديدا ا�ست�سافة تطبيقات برامج الكمبيوتر لالآخرين ، 
ت�سميم الربامج مبا فـي ذلك تطبيقات الربامج لال�ستخدام على االأجهزة املتحركة ، توفـري 
خدمات املعلومات وامل�سورة واال�ست�سارات التقنية املتعلقة باأجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا 
املعلومات ، ت�سميم ومراقبة وا�ست�سافة املنتديات عرب ال�سبكة للمناق�سة ، خدمات البحث 
توفـري   ، التكنولوجيا  جمال  فـي  االأبحاث   ، جديدة  منتجات  وتطوير  بحث   ، والتطوير 
املعلومات وامل�سورة واال�ست�سارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اآنفا ، مراقبة اأنظمة ال�سبكات 
فـي جمال االت�ساالت ، ت�سفـري وفك ت�سفـري وتوثيق املعلومات والر�سائل والبيانات ، توفـري 
الكمبيوتر واملعامالت املحو�سبة  اأجهزة  اإلى  الكمبيوتر والو�سول  خدمات االأمن ل�سبكات 
مبا فـي ذلك من خالل الو�سائل االإلكرتونية عرب �سبكة ال�سلكية و/اأو اأجهزة االت�ساالت 
املتحركة ، حتويل البيانات من املعلومات االإلكرتونية مبا فـي ذلك برامج البيانات والكمبيوتر 
 ، البيانات  ، ت�سميم قواعد  البيانات  ا�ستخراج   ، البيانات  ، تخزين  املادي(  )با�ستثناء التحويل 
 ، االإلكرتونية  البيانات  معاجلة  اأنظمة  اختبار   ، البيانات  قواعد  ت�سميم   ، البيانات  ا�ستخراج 
الوقت  م�ساركة  خدمات   ، ال�سوتية  للمدونات  الويب  منافذ  ا�ست�سافة   ، الربامج  تاأجري 
الأجهزة معاجلة البيانات ، برجمة الكمبيوتر لالت�ساالت ، خدمات اأمن البيانات )جدران 
 ، البيانات  ، خدمات ا�سرتجاع  البيانات  ، خدمات نقل  البيانات  ، خدمات ت�سفـري  حماية( 
اال�ستخدام  توفـري   ، للبيانات  الرقمي  ال�سغط   ، املوقع  للبيانات خارج  الن�سخ االحتياطي 
ال�سحف  ون�سر  اإن�ساء  فـي  ال�ستخدامها  للتنزيل  القابلة  غري  الكمبيوتر  لربامج  املوؤقت 
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ومعدات  اأجهزة  ت�سميم   ، االت�ساالت  تكنولوجيا  ا�ست�سارات   ، ال�سبكة  عرب  واملدونات 
االت�ساالت ، تطوير و�سيانة وحتديث محركات البحث عرب �سبكات االت�ساالت ، ت�سميم 
 ، الهواتف  الطق�س عرب  توفـري معلومات عن   ، املتحركة  الهواتف  ذلك  فـي  الهواتف مبا 
خدمات مقاهى االإنرتنت )تاأجري اأجهزة الكمبيوتر( ، خدمات ت�سميم مواقع الويب على 
 ، االإنرتنت  اإلى  للو�سول  الربامج  تاأجري   ، االإنرتنت  على  البحث  توفـري محركات   ، االإنرتنت 
الكمبيوتر  لربامج  املوؤقت  اال�ستخدام  توفـري   ، االإنرتنت  اإلى  للو�سول  الربامج  �سيانة 
غري القابلة للتنزيل عرب �سبكات االت�سال وال�سبكات الداخلية واالإنرتنت ، حتديث قواعد 
بيانات الربامج ، برجمة الكمبيوتر ملعاجلة البيانات ، خدمات �سبكات الكمبيوتر ، مراقبة 
و�سيانة  اإن�ساء   ، البيانات  وا�ستخراج  التقنية  البيانات  حتليل  خدمات   ، الكمبيوتر  �سبكات 
 ، ال�سفر  ومعلومات  املرورية  باحلركة  اخلا�سة  البيانات  لقواعد  الكمبيوتر  برامج  وحتديث 
والرتكيبات  وااللكرتونية  الكهربائية  االأجهزة  على  الكمبيوتر  برامج  وحتديث  تركيب 
للتحكم بالو�سول واأجهزة وتركيبات بيومرتية للتحكم بالو�سول واأنظمة التلفزيون ذات 
الدوائر املغلقة والكامريات وكامريات التلفزيون وم�سجالت الفـيديو الأجهزة التلفزيون 
ذات الدوائر املغلقة واالأجهزة الب�سرية والفوتوغرافـية ، تفعيل برامج اأمن الكمبيوتر مبا 
فـي ذلك م�سادات الفـريو�سات وجدران احلماية ومكافحة الربيد املزعج وبرامج التج�س�س 
ال�سبكات  والربامج  ا�س(  دي  )اآي  االخرتاق  ك�سف  وبرنامج  االنرتنت  �سبكة  وت�سفـية 
اخلا�سة االفرتا�سية )فـي بيه ان( ، ا�ست�سارات تكنولوجيا االت�ساالت ، توفـري برامج غري 
على  املخ�س�سة  العر�س  ل�سا�سات  العر�س  والأغرا�س  ترويجية  للتنزيل الأغرا�س  القابلة 
للتنزيل  قابلة  غري  برامج  تطبيقات  حتديدا  رقمي  محتوى  توفـري   ، االت�ساالت  اأجهزة 
من قواعد بيانات كمبيوتر اأو من االنرتنت اأو غريها من ال�سبكات االلكرتونية للغايات 
)كالود(  ال�سحاب  اأ�سا�سها  لربامج  موؤقت  ا�ستخدام  توفـري   ، التعليمية  اأو  الرتفـيهية 
غري قابلة للتنزيل لتنفـيذ انرتنت االأ�سياء )اآي اأو تي( ، توفـري ا�ستخدام موؤقت لربامج 
واإدارة االأجهزة واالأدوات  ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل لتو�سيل وت�سغيل  اأ�سا�سها 
واالآالت واالأنظمة املت�سلة بال�سبكة فـي اإنرتنت االأ�سياء )اآي اأو تي( ، موؤقت لربامج تقنيات 
موؤقت  ا�ستخدام  توفـري   ، للتنزيل  قابلة  غري  )كالود(  ال�سحاب  اأ�سا�سها  التي  املعلومات 
لربامج اأ�سا�سها ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل لال�ستخدام مع احل�سا�سات واملعدات 
واالأجهزة اللم�سية ، توفـري ا�ستخدام توفـري ا�ستخدام موؤقت لربامج الواقع االفرتا�سي 
التي اأ�سا�سها ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل ، توفـري ا�ستخدام موؤقت لربامج الواقع 
اأ�سا�سها ال�سحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل ، خدمات الدعم الفني لربامج  التي  املعزز 
الكمبيوتر ، خدمات الهند�سة املتعلقة بالروبوتات ، ا�ست�سافة من�سات التجارة االلكرتونية 
اأنظمة و�سبكات واأجهزة  ، ت�سميم وتطوير  اأو غريها من �سبكات االت�ساالت  عرب االنرتنت 
ومعدات االت�ساالت ، ت�سميم وتطوير انرتنت االأ�سياء )اآي اأو تي( ، خدمات تخزين وا�سرتجاع 
البيانات االلكرتونية ، خدمات الكمبيوتر حتديدا اإن�ساء فهار�س املعلومات واملواقع وغريها 
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من امل�سادر اأ�سا�سها الويب املتوفرة على �سبكة كمبيوتر عاملية لالآخرين ، ت�سخي�س وفح�س 
املركبات عن بعد ، فح�س املركبات الإمكانية قيادتها ، مراقبة وت�سخي�س وفح�س املركبات 
عن بعد ، توفـري برامج دليل العناوين والتقاومي واليوميات غري قابلة للتنزيل ، تركيب 
واإلى  من  الكمبيوتر  برامج  وحتديث  لتنزيل  الكمبيوتر  اأنظمة  برامج  و�سيانة  واإ�سالح 

املركبات وبرامج الكمبيوتر فـي جمال ال�سيارات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فودافون هاو�س ، ذا كونيك�سن ، نيوبوري ، بريك�سري اآر جي 14 2 اف 
ان ، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/27
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135676
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع  خدمات   ، والرتويج  والت�سوق  واالإعالن  الدعاية  خدمات 
الذكية  والهواتف  املتحركة  والهواتف  بالهواتف  املتعلقة  بالتجزئة 
الكمبيوتر  وبرامج  االت�ساالت  واأجهزة  املتحركة  الرقمية  واالأجهزة 

اأجهزة الكمبيوتر و�سبكات االت�سال االلكرتوين ولوازم هذه ال�سلع واأجهزة فك الت�سفـري 
خدمات  من  ت�سكيلة  جتميع  خدمات   ، االت�ساالت  ولوازم  واأدوات  واأجهزة  املودم  واأجهزة 
االت�ساالت والكمبيوتر ل�سالح الغري ، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها 
، توفـري م�ساحات على مواقع  الر�سائل  واإر�سال  الهاتف  الرد على  ، خدمات  عند احلاجة 
الويب لالإعالن عن ال�سلع واخلدمات ، خدمات جتميع ت�سكيلة من اأجهزة واأدوات وبرامج 
االت�سال واالت�ساالت ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سراء هذه 
بيانات  قاعدة  من  ال�سبكة  عرب  املقدمة  اخلدمات  تلك  ذلك  فـي  مبا  احلاجة  عند  ال�سلع 
ت�سكيلة  ، خدمات جتميع  االلكرتونية  ال�سبكات  اأو غريها من  االنرتنت  اأو من  كمبيوتر 
املالية والتقارير التجارية واملعلومات  من اخلدمات حتديدا خدمات االأعمال واخلدمات 
وخدمات معلومات التكنولوجيا وخدمات العلوم العلمية وخدمات املعلومات عن الطبيعة 
وخدمات النقل وخدمات معلومات النقل وخدمات املعلومات عن الفن وخدمات املعلومات 
عن التاريخ وخدمات املعلومات عن ال�سفر والثقافة واالألعاب واملقامرة وخدمات املعلومات 
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عن االأفالم واملالحة ل�سالح الغري وذلك لتمكني امل�ستخدمني من معاينتها و�سراء هذه 
اخلدمات عند احلاجة ، خدمات جتميع ت�سكيلة من اخلدمات حتديدا خدمات الرتفـيه 
واملعلومات عن الرتفـيه وخدمات املعلومات عن االأزياء وخدمات ت�سميم االأزياء وخدمات 
عن  واملعلومات  احلياتية  التمارين  وخدمات  )ال�سحية(  احلياة  اأمناط  عن  املعلومات 
عن  املعلومات  وخدمات  املو�سيقى  عن  املعلومات  وخدمات  واللياقة  واجلمال  ال�سحة 
املعلومات  احلالية وخدمات  ال�سوؤون  عن  وتقارير  االإخبارية  التقارير  الريا�سة وخدمات 
ل�سالح الغري وذلك لتمكني امل�ستخدمني من معاينتها و�سراء هذه اخلدمات عند احلاجة ، 
خدمات جتميع ت�سكيلة من اخلدمات فـي جمال املعلومات عن االأعمال وخدمات املعلومات 
املالية ل�سالح الغري وذلك لتمكني امل�ستخدمني من معاينتها و�سراء هذه اخلدمات عند 
احلاجة ، خدمات جتميع ت�سكيلة من اخلدمات فـي جمال خدمات املعلومات التجارية على 
العلوم  املعلومات عن  التكنولوجيا وخدمات  املعلومات عن  واأ�سهم وخدمات  �سندات  هيئة 
وخدمات املعلومات عن الطبيعة وخدمات املعلومات عن النقل وخدمات معار�س الفنون 
وخدمات املعلومات عن الفنون وخدمات املعلومات عن التاريخ ل�سالح الغري وذلك لتمكني 
امل�ستخدمني من معاينتها و�سراء هذه اخلدمات عند احلاجة ، خدمات جتميع ت�سكيلة من 
ال�سفر والثقافة واالألعاب واملقامرة وخدمات  املعلومات عن  اخلدمات فـي جمال خدمات 
املعلومات عن االأفالم وخدمات اإنتاج االأفالم وخدمات املعلومات عن املالحة ل�سالح الغري 
وذلك لتمكني امل�ستخدمني من معاينتها و�سراء هذه اخلدمات عند احلاجة ، خدمات جتميع 
ت�سكيلة من محتويات الو�سائط الرقمية القابلة للتنزيل مبا فـي ذلك الربامج وتطبيقات 
الربامج واالأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوات واملو�سيقى والن�سو�س 
عامة  لتمكني  وذلك  الغري  ل�سالح  الرنني  ونغمات  البيانية  والر�سوم  وال�سور  والبيانات 
الزبائن من معاينتها و�سراء هذه ال�سلع عند احلاجة ، خدمات جتميع ت�سكيلة من مزودي 
وتطبيقات  الربامج  ذلك  فـي  مبا  رقمية  و�سائط  محتويات  مزودي  حتديدا  اخلدمات 
الربامج واالأفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفـيديوات واملو�سيقى والن�سو�س 
والبيانات وال�سور والر�سوم البيانية ونغمات الرنني ل�سالح الغري عرب االإنرتنت اأو �سبكات 
الزبائن من معاينتها و�سراء هذه  التدفق وذلك لتمكني عامة  اأو عرب خدمة  االت�ساالت 
اخلدمات عند احلاجة ، توفـري املعلومات التجارية وامل�سورة للم�سرتين املحتملني لل�سلع 
اأو حوافز ، خدمات بطاقات الوالء ،  اإدارة برامج الوالء امل�ستملة على خ�سومات   ، والب�سائع 
املعلومات  توفـري   ، الرتويجية  احلوافز  وبرامج  املبيعات  على  واالإ�سراف  وت�سغيل  تنظيم 
التجارية وامل�سورة حول التزويد وترويج املنتجات واختيار وعر�س ال�سلع ، جتميع وتنظيم 
املعلومات فـي قواعد بيانات كمبيوتر وقواعد بيانات قابلة للبحث عرب ال�سبكة ، جتميع 
الدالئل مبا فـي ذلك دالئل االأعمال والدالئل التجارية للن�سر على قواعد بيانات كمبيوتر 
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االإدارية حتديدا بحث  ، اخلدمات  االلكرتونية  ال�سبكات  اأو غريها من  االإنرتنت  اأو على 
كمبيوتر  �سبكات  على  املتاحة  امل�سادر  واملواقع وغريها من  املعلومات  وا�سرتجاع  وت�سفح 
عاملية للغري ، تنظيم محتويات املعلومات املقدمة عرب �سبكة كمبيوتر عاملية وفقا ملرجع 
امل�ستخدم ، جتميع وتوفـري االأ�سعار التجارية ومعلومات عن االح�سائيات ، تنظيم واإدارة 
 ، البيانات  البيانات ، جتميع  اإدارة  ، خدمات  البيانات  ، خدمات معاجلة  االأعمال  املعار�س لغايات 
وامل�ساعدة  والتوجيه  واالإدارة  والبحث  الرتويج  ، خدمات  االأعمال  بيانات  خدمات حتليل 
التنبوؤات   ، االأعمال  وتخطيط  ا�سرتاتيجيات  خدمات   ، باالأعمال  يتعلق  فـيما  واملعلومات 
الن�سو�س  ن�سر   ، ال�سوق  وم�سح  وحتليل  ال�سوق  بحث  وخدمات  والت�سويق  االقت�سادية 
االإعالنية ، جتميع املعلومات االإح�سائية ، توفـري املعلومات التجارية ، ن�سر املواد االإعالنية 
كمبيوتر  �سبكة  عرب  اأو  االت�ساالت  اأدوات  اأو  اأجهزة  اأو  ال�سلكية  �سبكات  عرب  لالآخرين 
عاملية ، خدمات الدعاية واالإعالن املقدمة من خالل التلفزيون والراديو وعرب الو�سائط 
االلكرتونية ، خدمات نوادي العمالء للغايات التجارية و/اأو الرتويجية و/اأو االإعالنية ، 
تنظيم اال�سرتاكات فـي خدمات االت�ساالت لالآخرين ، تنظيم اال�سرتاكات خلدمات تقنيات 
، اال�سرتاك فـي قنوات التلفزيون ، خدمات  اأو الكمبيوتر )اإنرتنت(  اأو الهاتف  املعلومات 
املزادات عرب �سبكات االت�ساالت ، خدمات التجارية االلكرتونية حتديدا توفـري املعلومات 
واملبيعات  الدعاية   ، والت�سويق  االإعالن  لغايات  االت�ساالت  �سبكات  عرب  املنتجات  حول 
والرتويج فـيما يتعلق بال�سلع واخلدمات املعرو�سة واملطلوبة من خالل االت�ساالت ، خدمات 
ترويج االأعمال املقدمة عن طريق الهاتف ، تنظيم خدمات الرتحيب عرب الهاتف وخدمات 
ا�ستقبال املكاملات للغري ، خدمات املعلومات التجارية املقدمة من خالل الو�سول اإلى قاعدة 
، توفـري املعلومات عن  ، توفـري املعلومات عن خدمات الدالئل التجارية  بيانات كمبيوتر 
خدمات دالئل الهاتف عرب االنرتنت ، تنظيم اال�سرتاكات فـي خدمات تدفق املو�سيقى عرب 
ال�سبكة ، جتميع املعلومات الناجتة عن مراقبة حركة املرور ، خدمات ا�سرتجاع البيانات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فودافون جروب بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فودافون هاو�س ، ذا كونيك�سن ، نيوبوري ، بريك�سري اآر جي 14 2 اف ان ، 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/27
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 109 ر.ب : 136 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138222
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االإطارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأالين�س تاير امريكا�س انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 201 ادجووتر درايف �سويت 285 ويكفـيلد ما�سات�سو�ست�س 01880 ، 

الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزناد للتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 173 ر.ب : 134 جوهرة ال�ساطئ ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138223
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املايل  التحليل  العقارية  ال�سوؤون  املالية  ال�سوؤون  التمويلية  ال�سوؤون  التاأمني  خدمات 
تقدير  التمويلية  اخلدمات  املالية  االإدارة  املالية  اال�ست�سارات  االأموال  ا�ستثمار  ال�سم�سرة 

ال�سرائب �سم�سرة بور�سة االأوراق املالية وال�سندات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سن�سري انرتنا�سيونال هولدينغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : يونيت 4 فوروم هاو�س امباير واي وميبلي ميدل�سك�س اململكة املتحدة 

ات�س ايه 09 ايه بي ، اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الزناد للتجارة 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 173 ر.ب : 134 جوهرة ال�ساطئ ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138524

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اخلليج الواحد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138547

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الفواكه املح�سرة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سر ال�سرق الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138548

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

كاكاو ، قهوة ، كعك ، �ساي ، �سوكوالته ، حلويات ، فطائر حمالة بانكيك ، بتي فور كعك ، خبز .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تالل اخلليج احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138811

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سياالت للمالب�س ، ياقات مالب�س ، مالب�س ، جالبيات مالب�س ، ف�ساتني .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الياقوت االأزرق لالأعمال 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138819

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأم مرمي البتول للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138827

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ساعدات اإ�سالح املركبات املعطلة ت�سليح ، )اإ�سالح و�سمكرة ودهان املركبات -كراج( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :  ربوع هيماء للخدمات املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138829
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

دهون �ساحلة لالأكل ، زبدة الفول ال�سوداين ، زبدة ، زبدة لب ال�سوكوالته ، زبدة جوز الهند ، 
كرمية الزبدة ، مهلبية �سوداء ، مرق ، م�ستح�سرات الإعداد مرق اللحم ، فواكه حمفوظة ، 
رقائق بطاطا مقلية ، خملل امللفوف ، جوز هند جمفف ، زيت لفت للطعام ، مركزات املرق ، 
مربيات ، فواكه جممدة ، �سوربات ، زبيب ، خيار خملل ، خ�سراوات حمفوظة ، خ�سراوات 
مطبوخة ، خ�سراوات جمففة ، زيوت للطعام ، ق�سدة منتجات البان ، جبنة ، فواكه مثلجة ، 
متور ، حليب ، �سرائح �سمك طرية فـيليه ، فواكه مطبوخة ، هالم جلي ، الفواكه ، لب فواكه ، 
حلوم ، �سمك غري حي ، جلي هالم ، للطعام ، مربى زجنبيل ، فول �سويا حمفوظ للطعام ، 
مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل ، خماليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز ، زيت 
ذرة للطعام ، زيت لب النخيل للطعام ، زيت �سم�سم ، حمار غري حي ، �سفار بي�س ، لنب 
 ، حلوم  ، خال�سات  للطبخ  ، ع�سري خ�سراوات  اخل�سراوات  �سوربة  م�ستح�سرات   ، رائب 
م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها ، لنب خمي�س ، منتجات احلليب ، �سمن 
نباتي ، زيت نخيل للطعام ، مك�سرات حم�سرة ، بي�س ، بي�س م�سحوق ، ب�سل حمفوظ ، 
زيتون حمفوظ ، زيت زيتون للطعام ، خملالت ، بازالء حمفوظة ، �سجق ، حلوم مملحة ، 
م�ستح�ســـرات الإعـــداد ال�سوربـــة ، معجــون بنــدورة ، �سلطــات خ�سراوات ، �سلطات فواكه ، 
�سلمون ، �سمك تونا ، ع�سري بندورة للطبخ ، زيت دوار ال�سم�س للطعام ، ق�سور لوز مطحون  
فــول �سودانــي حم�سر ، فطور حمفوظة ، دهن جوز الهند ، زيت جوز الهند للطعام ، بقول 
حمفوظة ، منتجات غذائية من ال�سمك ، رقائق فواكه ، �سمك حمفوظ ، حلوم حمفوظة 
، فطائر بطاطا مقلية ،  ، حلوم معلبة  ، فواكه معلبة  ، �سمك معلب  بي�س �سالح لالأكل 
�سمك مملح ، خ�سراوات معلبة ، رقائق بطاطا ، توت بري مطبوخ بال�سكر ، اطعمة خفـيفة 
اأ�سا�سها الفواكه ، روب اللنب ، لنب �سويا ، حليب خمفوق ، بذور عباد ال�سم�س املح�سرة ، 
بـــذور حم�ســـرة ، ثــــوم )حمفوظ( ، زيــت بذر الكتان معد لالأكل ، رقائق البطاطا قليلة 
الد�سم ، خمائر )احلليب( الأغرا�س الطهي ، حليب مركز ، مركز طماطم ، عجينة كو�سى ، 
عجينة باذجنان ، لنب االأرز ، حت�سريات من الفواكه املعاجلة ، حليب جمفف ، مك�سرات 
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، بندق معالج ، توت، حمفوظ ، حلقات الب�سل ، فالفل ، حلم  م�سكرة ، مك�سرات منكهة 
 ، بكر ممتاز  زيت   ، ، خ�سراوات جمفدة  اأ�سا�سه خ�سراوات  ، كرمي  ال�سوفان  ، حليب  جمفد 
 ، دوغ  للكورن  نقانق   ، دوغ  للهوت  نقانق   ، بطاطا  اأ�سا�سها  فطائر   ، معاجلة  غري  حلوة  ذرة 
جوز  حليب   ، الهند  جوز  حليب   ، ال�سوداين  الفول  حليب   ، اللوز  حليب   ، احلليب  بدائل 
الهند لال�ستعمال املطبخي ، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند ، حليب االأرز لال�ستعمال 
الزهور   ، املح�سرة  الفواكه   ، املح�سرة  اخل�سراوات   ، الفواكه  ع�سري  معجون   ، املطبخي 

املجففة ال�ساحلة لالأكل ، الزجنبيل املحفوظ .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبعاد لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138830
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم دواجن غري حية .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبعاد للدواجن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138831

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بي�س ، بي�س �سالح لالأكل ، ق�سدة منتجات البان ، روب اللنب ، لنب رائب .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبعاد لالألبان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138833

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النرث اجلوي واالأر�سي لالأ�سمدة والكيماويات الزراعية االأخرى)البيع باجلملة لالأ�سمدة 

الكمياوية وح�سنات الرتبة الزراعية( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العاملية الدولية لالأ�سمدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع ال�سيب ، والية ال�سيب ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138834

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

قهوة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املحطة ال�سحراوية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : احليل ، والية ال�سيب ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138840

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ب�سكويت ، حلويات �سكرية ، كعك الوفل ، حلويات ، فطائر حمالة بانكيك ، فطائر .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة النجمة الرائدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138847

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الود للتنمية واالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138848

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فناء الدار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138849

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لوهب املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138850

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع التمور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإعمار لالإن�ساءات واالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138851

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية )عيادة اأ�سنان( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رونق املحيول للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138854

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

با�ستا ، م�ستح�سرات منكهة للطعام ، توابل بودرة ، ملح حلفظ املواد الغذائية ، حلويات 

�سكرية ، قهوة ، �ساي ، فطائر حمالة بانكيك ، بهارات ، دقيق للطعام ، دقيق ذرة ، خمائر 

للعجني ، �سكر ، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية ، ثلج طبيعي اأو �سناعي ، كت�ساب 

�سوكوالته  م�سروبات   ، باحلليب  قهوة  م�سروبات   ، باحلليب  كاكاو  م�سروبات   ، �سل�سة 

 ، القهوة  اأ�سا�سها  ، م�سروبات  ، فطائر حلم  بيتزا   ، �سندوي�سات   ، ، مواد تخمري  باحلليب 

م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو ، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالته ، �سل�سات طماطم ، مايونيز ، 

باجلنب ال�سندوي�سات ، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حمد بن �سعيد بن حميد احلارثي واأوالده للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138855

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مدار�س احل�سانة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأحمد بن عبداللـه بن حمد النوفلي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138856

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زراعة النباتات )زراعة النباتات الزينة( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سعيد بن حممد النعيمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138858

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة احل�سم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138861

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الهواتف .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سحم الزاهرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138865

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تبغ .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بن خمريي املميز للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138866

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العطور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بن خمريي املميز للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138867

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيف بن علي بن �سيف املزاحمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138868

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلويات )�سناعة احللوى العمانية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بوابة التميز للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138870

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكاتب   ، املفرو�سة(  )ال�سقق  ال�سقق  تاأجري   ، والبنايات(  ال�سقق  )تاجري  العقارات  تاأجري 

االإيجارات  حت�سيل   ، املفرو�سة(  ال�سقق  وتاأجري  اإدارة  )مكتب  ال�سكنية  وال�سقق  العقارات 

)جمع ايجارات ال�سقق( ، تاأجري املكاتب عقارات ،)مكاتب لالإيجار ال�سهري وال�سنوي( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االإعتماد ال�ساخمة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135909

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة امل�سمار للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 989 ر.ب : 121 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138873

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الت�سويق اال�ستهدافـي )الت�سويق الرقمي( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع طارق احلب�سي اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138874

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الت�سميم الداخلي ، ت�سميم الديكور الداخلي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة التمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : حلة ال�سد ، والية مطرح ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138875

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإطارات �سيارات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع العمدة املميز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138876

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سرطة ال�سقة قرطا�سية ، دفاتر قرطا�سية ، ملفات للوثائق قرطا�سية ، كتب ، قرطا�سية ، 

جمالت دوريات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : احلامتي للتجارة واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138878

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�ساعات ، �ساعات يد .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حممد اأحمد �سبيل الزدجايل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138880

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�س �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة ، خدمات التجزئة على االإنرتنت 

للمو�سيقى واالأفالم امل�سجلة م�سبقا اأو القابلة للتحميل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرعد للهند�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع املعبيلة التجاري ، والية ال�سيب ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138882

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تفعيل   ، اإلكرتونية  اإلى  مادية  و�سائط  من  البيانات  حتويل   ، حا�سوبية  برامج  ت�سميم 

مواقع االإنرتنت ، ا�ست�سارات فـي الربجميات احلا�سوبية ، خدمات ا�ست�سارية فـي ت�سميم 

مواقع االإنرتنت ، الربجميات كخدمات ، ا�ست�سافة اخلدوم ، احلو�سبة ال�سحابية ، خدمات 

 ، احلا�سوب  تكنولوجيا  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات   ، التكنولوجيا  جمال  فـي  اال�ست�سارة 

فهر�س  وت�سميم  اإن�ساء   ، والال�سلكية  ال�سلكية  االت�ساالت  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات 

تطوير   ، املعلومات  تكنولوجيا  خدمات  الغري  ل�سالح  اإلكرتوين  موقع  على  للمعلومات 

الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التقنية ال�سريعة لالأنظمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138887

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإجراء ف�سول اللياقة البدنية ، خدمات املدرب ال�سخ�سية تدريبات اللياقة املدنية ، خدمات 

تقييم اللياقة البدنية الأغرا�س التدريب .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فنون �سحار املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138891

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سبكة امل�ساريع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138893

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العود والعطور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يو�سف حمد عي�سى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138895

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قا�سيون للم�ساريع الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138897

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : القلعة الذهبية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138899

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سيب بن عي�سى البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138901

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركاء االإبداع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138902

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

خدمات املطاعم ، تزيني الطعام .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة الكوت الذهبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138907

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

األعاب )م�ستلزمات حدائق( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مو�سم ال�سعادة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138911

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ماء معدين فوار .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سقط لال�ستثمارات امللكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138912

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع املالب�س والعبايات والف�ساتني والعطور وم�ستح�سرات التجميل وال�سنط واالأحذية 

واحللي اال�سطناعية والف�سيات والهدايا( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الزكواين للم�ساريع املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع الب�ستان ، والية مطرح ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138913

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

دهان االأ�سطح الداخلية واخلارجية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املوقع املتكامل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138914

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع االأجهزة االإلكرتونية ومنتجات احلا�سب االآيل وملحقاته واملعدات املكتبية( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فكر امل�ستقبل الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138915

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايربماركت )مركز ت�سوق( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الوفاق املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية بو�سر ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138917

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيم جوالت برفقة مر�سدين �سياحيني .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اآ�سن احلديث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138939
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سفاه   ملمعـــات   ، الهـــواء  تعطيــــر  م�ستح�سرات   ، البخور  اأعواد   ، لل�سعر   ، �سرباي  رذاذ 
لغري  ا�ستحمام  م�ستح�سرات   ، ال�سفاه  اأحمر  علب   ، ال�سم�س  من  الوقاية  م�ستح�سرات 
غايات طبية ، بال�سم لل�سعر ، م�ستح�سرات لتنعيم ال�سعر ، مناديل مبللة مب�ستح�سرات 
جتميل  م�ستح�سرات   ، جتميلية  لغايات  الكوالجني  م�ستح�سرات   ، التجميل  مواد  الإزالة 
الفـــم الأغـــرا�س  اإنعا�س رائحة  ، م�ستح�ســـرات  ، م�ستح�ســــرات جتميـــل لالأطفـــال  نباتية 
اجل�ســـــم  طـــالء   ، تنظيـــف  مب�ستح�سرات  م�سربـــة  الطفل  مناديل   ، ال�سخ�سية  النظافـــة 
الأغرا�س التجميل ، زيت اللوز ، �سابون اللوز ، م�ستح�سرات جلخ ، كهرمان عطر ، �سابون 
الأغرا�س  اأعواد قطن   ، ال�سفاه  ، طالء  لال�ستحمام  م�ستح�سرات جتميلية   ، باديان  عطر 
التجميل ، اأقنعة جتميليـــة ، م�سحوق طبا�سري نقي للتجميل ، كرميات تبيي�س الب�سرة ، 
خ�سب معطر  م�ستح�سرات مكياج ، غ�سول لو�سن ، لل�سعر ، كربيدات املعادن مواد �سحج 
�سنفرة ، كربيد ال�سليكون مادة �سحج �سنفرة ، زيوت عطرية من الكباد ، ماء الكولونيا ، 
ملونات لغايات الزينة ، م�ستح�سرات جتميل ، غ�سوالت لو�سن ، الأغرا�س التجميل ، نعناع 
ل�سناعة العطور م�سك ل�سناعة العطور ، �سامبو ، عطور ، �سناعة عطور ، م�ستح�سرات 
 ، الكريهة  الروائح  الإزالة  �سابون   ، التجميل  الأغرا�س  ، مراهم  بالب�سرة  للعناية  جتميل 
قطع من �سابون الزينة ، اأ�سباغ جتميلية ، مواد جلخ �سنفرة ، م�ستح�سرات ازالة ال�سداأ ، 
م�ستح�سرات لالإ�سمرار م�ستح�سرات جتميل ، عطور زيوت طيارة ، امالح ا�ستحمام لي�ست 
لغايات طبية ، اأ�سباغ اللحى ، مزيالت الروائح الكريهة للب�سر اأو للحيوانات ، ر�سوم زينة 
لل�سف الأغرا�س التجميل ، م�ستح�سرات ق�سر مزيالت األوان ، لغايات التجميل ، مناديل 

ورقية م�سربة بغ�سوالت لو�سن ، جتميلية .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تراكيب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138941

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بي�س ، �سجق ، حلوم دواجن غري حية ، بي�س �سالح لالأكل ، نقانق �سجق .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مزارع الزين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138942

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات ، خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ، 

خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت ، خدمات مطاعم وا�سوكو ، خدمات مطاعم معكرونة 

اأودون و�سوبا ، تزيني الطعام ، تزيني الكيك )الكاتو( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : علي بن حممد بن اأحمد الفار�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138943

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حمزه ال�سام�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139027

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الت�سويق عرب الهاتف .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فردو�س نزوى الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139028

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الورد والهدايا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جود البوارح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139030

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكياج .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بثينة املحروقية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139031

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، ، ورق  اأختام عناوين   ، ، بكرات لالأ�سرطة الال�سقة لوازم مكتبية  حروف طباعة من الفوالذ 

، �سور مطبوعة  البومات   ، املقوى  الورق  اأو  الورق  اإعالنات من  ، لوحات  اإعالنات كبرية 

مطبوعات ، لوازم مكتبية عدا االأثاث .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مل�سة اأفكار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139032

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التفوق العايل للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139033

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سالون جتميل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخلط امل�ستقيم للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139034

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منكهات للقهوة ، كاكاو ، قهوة ، بن غري حمم�س ، قرفة تابل ، كري بهار ، م�ستح�سرات احلبوب ، 

�ساي ، مرزبانية ، توابل ، كركم ، بهارات ، فلفل حلو ، دقيق للطعام ، دقيق البقول ، �سكر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مروج الزعفران

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139035

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بوادي العامرات لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139037

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلويات �سكرية ، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد ، حلويات ، قطع حلوى حلويات ، حلوى 

لوز ، هالميات جلي ، فواكه حلويات ، اأقرا�س �سكرية حلويات ، ب�سطيلة حلويات ، برالني 

لتزيني  باحللويات  ، حلي  الهند )نوع من احللويات(  ، كرات جوز  اأو اجلوز  اللوز  حلوى 

الكعك ، �سو�س حلويات ، اأ�سابع �سو�س حلويات ، حلويات بالنعناع ، حلويات فول �سوداين .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حلويات �سارة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136801

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع منتجات اخلبز واحللويات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة البندر اجلديد للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 9 ر.ب : 416 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139039

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سهل �سحار الغربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139040

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�س جاهزة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع جنالء البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139041

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فواني�س   ، للحمام  �سخانات   ، ال�ساخن  بالهواء  تدار  اأجهزة   ، الهواء  ت�سخني  اعادة  اأجهزة 

، �سخانات ماء ، مراوح لتكييف الهواء ،   electric torches ، لالإ�ساءة ، اأغطية للم�سابيح

اأجهزة ت�سخني ، عنا�سر ت�سخني ، اأجهزة تكييف الهواء .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كر�ستال املا�س الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع وادي الكبري ، والية مطرح ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139042

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تقدمي البوظة )روب مثلج( واالآي �سكرمي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخلليلي ودوم الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139053

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اآي�س كرمي وم�سروبات باردة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الغيمة التا�سعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139054

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سموخ اللوية ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139055

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيف املباين من الداخل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اإبداع امل�ستقبل املميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139056

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : درع اجلزيرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139057

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، توفـري  للبيانات  اإلكرتوين  ، تخزين  اإلكرتونية  اإلى  البيانات من و�سائط مادية  حتويل 

خدمات   ، االإنرتنت  مواقع  طريق  عن  احلا�سوبية  والربجمة  التكنولوجيا  عن  معلومات 

ت�سفـري البيانات ، تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سه بحر االإبداع احلديث للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139058
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عقيق ، عقارب �ل�ساعات ، ف�سة مغزولة ��سالك ف�سية ، خيوط ف�سية جموهر�ت ، �أ�ساور 
جموهرات ، �ساعات يد ، اأحزمة ل�ساعات اليد ، حلي �سغرية للمجوهرات ، دبابي�س للزينة 
جموهرات ، قالئد �سل�سلية جموهرات ، قالئد جموهرات ، قطع نقدية ، ما�س ، جموهرات 
 ، لل�ساعات  بلور   ، �ساعات   ، ، ميداليات  ، ميداليات كبرية جموهرات  ، جموهرات  عاجية 
 ، �ملجوهر�ت  ل�سنع  خرز   ، جموهر�ت  دبابي�س   ، مقلدة  جموهر�ت   ، جموهر�ت  ذهبية  خيوط 
الإهداء  علب   ، املجوهرات  حلفظ  لفات   ، املجوهرات  ل�سنع  لوازم   ، للمجوهرات  م�سابك 
، دبابي�س جموهرات  اأ�ساور م�سنوعة من ن�سيج مطرز جموهرات   ، املجوهرات ، م�سبحة 

للقبعات .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة ودق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139059
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لبيع باجلملة لهدايا وكماليات ولبيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�س اجلاهزة 
باجلملة  والبيع  وم�ستلزماتها  النقالة  للهواتف  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  ولبيع 
للعطور وم�ستلزمات التجميل والبيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأجهزة املنزلية 
بالتجزئة  ..اإلخ( والبيع  الرقمية  الفـيديو  اأقرا�س  ت�سغيل  ، جهاز  التلفزيوين   ، )الراديو 
البيع  والبخور  الزينة  و�سابون  التجميل  وم�ستح�سرات  للعطور  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأجهزة املنزلية )الثالجات ، معدات املطابخ ... اإلخ( .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأحمد بن عي�سى بن عامر العلوى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : والية بهالء ، حمافظة الداخلية ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139060

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ترتيب الرحالت ال�سياحية ، حجز مقاعد ال�سفر ، نقل امل�سافرين ، ترتيب تاأ�سريات ال�سفر 

ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�س امل�سافرين اإلى اخلارج ، خدمات النقل الرتياد االأماكن ال�سياحية ، 

تنظيم رحالت بحرية ، تاأجري ال�سيارات ، تاأجري احلافالت .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ومي�س ال�سنا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139062

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم مطبوخة ، رقائق بطاطا مقلية ، فواكه حمفوظة ، خملل امللفوف ، �سوربات ، هالم 

جلي ، الفواكه ، بي�س ، معجون بندورة ، �سلطات خ�سراوات ، �سلطات فواكه ، �سمك تونا .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركه جود اجلنوب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139299

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�س ، مالب�س جاهزة خياطة وتف�سيل  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سرفات املجد للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139496

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مياه معدنية للموائد ، مياه �سرب م�سروبات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االإجاده التامة لتقنية وتطوير امل�ساريع والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139515

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املظلة للم�ساريع التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139670

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع االك�س�سوارات ، العطور ، العبايات واملالب�س والبخور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دروازة ال�سايغ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139716

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل و�سبا .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : برج االأمريات للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 102764

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأرز واملواد الغذائية الأخرى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابن الهمداين املتحدة �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 153 ر.ب : 114 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/5/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 109579

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأدوات ومعدات اإطفاء احلريق والأمن وال�سالمة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حي العني لهند�سة ال�سالمة من احلرائق �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3097 ر.ب : 112 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/4/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 114789

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سحر اخلليج احلديثة للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 315 ر.ب : 205 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/11/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 123981

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ج�سر الهمبار احلديث �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سحار , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/11/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 127489

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيف وتلميع ال�سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حنني ال�سالم للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سحم , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/4/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129413

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة دلتا ال�ساملة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : احل�سيلة , �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129761

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات النفط والغاز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة ال�سرب الدولية للتجارة �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : حج , ولية حموت , حمافظة الو�سطى , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/7/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 130117

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة النواة املا�سية للتجارة واملقاولت �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/7/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 130482

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الكهرباء م�سبق الدفع .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة كهرباء مزون �ش.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

 العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب  : 1229 ر.ب  : 131 القرم  , بو�سر , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/7/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131702

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع بالتجزئة للخردة املعدنية واأدوات التجارة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سموخ الطريف احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب  : 32 ر.ب  : 122 ال�سق�سوق  , بركاء , حمافظة جنوب الباطنة , 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132881

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عبدامللك الق�سابي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 9099 ر.ب : 122 ال�سيب , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/11/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133742

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب الأبواب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الكيان احلديثة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 96 ر.ب : 120 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133814

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للم�سار والكمة العمانية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخلط العري�ش للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 324 ر.ب : 212 �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133816

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم امل�سروبات اأ�سا�سا , حمالت بيع الع�سائر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فايل جو�ش �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 320 ر.ب : 621 اخلوير اجلنوبية , بو�سر , حمافظة م�سقط , 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134164

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأدامة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 295 ر.ب : 324 �سنا�ش , حمافظة �سمال الباطنة , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134180

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأدوات الأمن وال�سالمة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة مق�سن خلدمات النفط والغاز �ش.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1810 ر.ب : 130 مق�سن , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134953

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موازين العوقدين للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135175

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي واملطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمواج احليل �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 674 ر.ب : 121 ال�سيب , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135217

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التدريب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التجزئة العاملية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135337

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم الوجبات وامل�سروبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سائد الدولية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : العامرات , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136321

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تعبئة البهارات والتوابل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اجللي�ش احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136724

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�ست�سارات الهند�سة املعمارية - ا�ست�سارات الهند�سية املدينة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخليارات الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 25 ر.ب : 103 املعبيلة اجلنوبية , ال�سيب , حمافظة م�سقط , 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/4

-148-



اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136861

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهي ومنتجات القهوة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العزاف لل�سيافة �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 935 ر.ب : 112 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136984

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع عن طريق بيوت التنفيذ طلبات ال�سراء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة املكت�سف احلديثة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137064

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأ�سواء املرفاأ للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعيات اجلديدة , �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137156

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مطعم وحلويات البيت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : احل�سيلة , �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137167

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالع�ساب الطبيعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الدروب النرية املميزة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سنا�ش , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137373

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة نهد للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ساللة , حمافظة ظفار  , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137509

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطبعة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �ساطئ اخلويرات للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سيب , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137547

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالآلت ومعدات الت�سييد والبناء والهند�سة املدنية 

النفطية واملعدات الثقيلة و�سيانتها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الزوايا الت�سع للهند�سة �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 13 ر.ب : 136 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137798

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : روائع �ساكلن للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137799

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املجاديف الدولية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

 , م�سقط  , حمافظة  ال�سيب   , اخلو�ش   114  : ر.ب   1705  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137851

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زينة  و�سابون  التجميل  وم�ستح�سرات  للعطور  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  بيع 

والبخور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بن �سعيد للم�ساريع املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 28 ر.ب : 105 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137917

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع مواد وم�ستلزمات املخابز واملطابخ .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الر�سام ال�ساملة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 112 ر.ب : 329 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137973

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيف املباين .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة ركن اجلنوب احلديثة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138299

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز طب تقليدي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بريحاء م�سقط العاملية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 1258 ر.ب : 132 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138352

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأ�سواق املركزية وما �سابهها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة البهجة الدائمة للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138644

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات والأواين املنزلية املتنوعة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سحراء الرمي�ش للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 100 ر.ب : 320 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 113462

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فنجان النب املميز للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 34 ر.ب : 512 , �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 122831

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكاتب تاأجري ال�سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البزوغ ال�ساملة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ساللة , حمافظة ظفار , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/10/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 120237

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حمالت اخلطاطني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ح�سة بنت حمد بن �سعيد الزيدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 441 ر.ب : 512 ، حمافظة الربميي ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/6/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 122144

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهـــــى ومطعـــم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سريدان للتجارة �ص.�ص.و 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص .ب : 23 ر.ب : 800 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/9/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132337

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حمالت الوجبات ال�سريعة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمرية بنت علي اأحمد مبارك املعلم 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : الدهاريز اجلنوبية ، والية �ساللة ، حمافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133643

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�ستوديوهات ومعامل الت�سوير .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة ال�سوار للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133730

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حمل بيع الهواتف النقالة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طيف االأندل�ص للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 435 ر.ب : 312 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134963

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مزايا الدقم �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 4010 ر.ب : 112 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135023

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الهواتف واالأجهزة االإلكرتونية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عادل بن �سامل بن �سعيد الرجيبي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 101 ر.ب : 329 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135086

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطابع غري متخ�س�سة واأن�سطة الت�سميم على ال�سا�سات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإبداع الكامل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية الكامل والوافـي ، حمافظة جنوب ال�سرقية ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135772

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستلزمات ومعدات متعلقة بحقول النفط والغاز .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخلط الذكي حللول الطاقة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2087 ر.ب : 111 ، والية بو�سر ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135810

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جوالت �سياحية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املقعد الربونزي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135921

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ظفار للم�ساريع 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 1381 ر.ب : 211 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136720

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تعبئة املياه .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأمواج اخلليج الذهبية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136934

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�ص .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مل�سات الر�ستاق ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية الر�ستاق ، حمافظة جنوب الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136965

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع االإلكرتونيات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة مازن بن ربيع بخيت بيت فرج للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/17

-164-



اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137193

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ظبي الردة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 299 ر.ب : 512 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137254

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وكاالت االعمال التجارية وترويج وت�سويق الب�سائع .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سمة راحة للخدمات �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 318 ر.ب : 101 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137284

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املتاجر  فـي  بالتجزئة  والبيع  اجلاهزة  للمالب�ص  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة حمدي عبداللـه بن حيدر للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137464

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز دار املو�سة ال�ساملة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137564

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�ست�سارات اإدارية وبحثية وتنظيم موؤمترات اأكادميية القيادة و�سناعة القرارات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بل�سان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 162 ر.ب : 130 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137615

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سركات جتهيز الطعام )متوين واإعا�سة( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االإبتهاج للماأكوالت وامل�سروبات العاملية �ص.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 58 ر.ب : 144 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137820

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات التجميل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ربوع م�سقط املتطورة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137893

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النب وال�ساي والطحني وجميع فئة 30 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة مطاحن �ساللة �ص.م.ع.ع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138010

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة مالك ال�سرق العاملية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138183

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل وخياطة املالب�ص الن�سائية وت�سميم العبايات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو الكادي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : والية الكامل والوافـي ، حمافظة جنوب ال�سرقية ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138538

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل املالب�ص .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ينابيع الوافـي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138542

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة املالب�ص الن�سائية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املرافـي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138559

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع االأغذية اخلا�سة وال�سحية  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سواعد وادي ال�ساب التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 362 ر.ب : 411 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133728

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سالة ريا�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طيف االأندل�ص للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 435 ر.ب : 312 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/15

-171-



اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138742

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الزهور والهدايا وال�سوكوالتة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بنت اإ�سماعيل عبداللـه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138743

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ور�سة �سيانة واإ�سالح ال�سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االأ�سالع االأربعة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138744

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حروف االإبداع للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138746

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي واملطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عبري اخلزاما للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138747

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : منازل م�سقط العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138748

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�ض �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة)بيع مواد البناء باأنواعه( عر�ض 

ال�سلع)بيع مواد البناء باأنواعه( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بالبل الفلج للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138749

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االن�ساء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : القرية اللوجي�ستية التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138750

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تقدمي احللويات ال�سكرية واملعجنات ومنتجات املخابز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ثقة االإختيار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138752

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإجراء ف�سول اللياقة البدنية , خدمات املدرب ال�سخ�سية تدريبات اللياقة املدنية , خدمات 

النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية و ال�سحية , تعليمات الريا�سة البدنية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الوقت الذهبي للتجارة ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138753

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اأع�ساب طبية وخال�سة االأع�ساب لالإ�ستخدام الطبي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سار �سحار الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138754

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي واملطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع عارف بن عبدالر�سيد البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138755

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جممع جتاري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز ال�سفا للت�سوق احلديث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138756

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�ض اجلاهزة  .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رمال ال�سرقية املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138757

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكان االإيواء املوؤقت , ا�سرتاحة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ا�سرتاحة الفناء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138758

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)البيع بالتجزئة للخ�سراوات والفواكه( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سفاء العاملية للتوزيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138759

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

, راتنج ا�سطناعي غري معالج بال�ستيك غري معالج م�ستح�سرات �سقي  ايبوك�سي ري�سن 

وحلام املعادن , مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية مواد دباغة مواد الل�سق امل�ستخدمة 

فـي ال�سناعة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سماء املدرار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138760

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع نزوى التقنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138761

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطور وبخور وكرميات وم�ستح�سرات التجميل وامل�ستح�سرات العطرية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأم حممد املحرمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138762

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم الوجبات وامل�سروبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخللخال املا�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138763

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب واإ�سالح اأجهزة االإنذار �سد احلريق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بوينرت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138764

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنجيد مقاعد املركبات , وكهربائي �سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سياء االفق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138766

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البث بالتلفزيون .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة امالك ال�ساملة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138767

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ض الريا�سية البدنية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع املهند املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138768

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ض الن�سائية والرجالية واالأطفال واالأقم�سة واملن�سوجات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سه ميزان الب�سمة العاملية للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138769

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اجلديدي للم�ساريع املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138770

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التدريب االإعالمي واالإنتاج الفني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ركن العز الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138771

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأرين اخلري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138772

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سفر وال�سياحة ترتيب الرحالت ال�سياحية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الطريق ال�سماوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138773

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العطور والبخور وم�ستح�سرات التجميل والكماليات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االأوركيد الفواح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138780

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتميلية  م�ستح�سرات  �سابون  جل  م�ستح�سرات  بالب�سرة  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات 

لال�ستحمام .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة مو�سات اخلليج الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138781

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لبيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للزهور و النباتات ال�سناعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : في�سل حممد البادي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138783

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الف�سول االأربعة الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138784
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زيت حمركات )زيوت ال�سيارات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نب�ض االأ�سطورة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138786
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توابل   , للطعام  منكهة  م�ستح�سرات   , للقهوة  منكهات   , يان�سون   , توابل  بحرية  اأع�ساب 
بودرة , ب�سكويت , قهوة , بن غري حمم�ض , م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة 
قرفة تابل , كري بهار , م�ستح�سرات احلبوب , هندباء برية بدائل للقهوة , �ساي , توابل  
خال�سات للمواد الغذائية عد اخلال�سات االأثريية والزيوت العطرية , ملح , كركم , بهارات 
دقيق اخلردل , دقيق ال�سعري , طحني قمح , ن�سا للطعام , زجنبيل تابل , خل  دب�ض للطعام  
ع�سل نحل , �سعري مق�سر , خردل , جوز الطيب , �سعري مطحون , فلفل توابل , فلفل , ارز  
زعفران توابل , نكهة الكرف�ض , �سوفان مطحون , �سوفان مق�سر , دقيق �سوفان , �سمع نحل 
بذر   , �سلطة  توابل   , بهار,  اأو اخل�سار  الفواكه  توابل م�سنعة من   , الب�سري  لال�ستهالك 
الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل , اع�ساب حمفوظة , بذور القمح الأغرا�ض االإ�ستهالك 
الب�سري , ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي , ثوم مفروم بهار, ورق �سالح لالأكل , بذور 
معاجلة ت�ستخدم كتوابل , بذور ال�سم�سم توابل , متر هندي )توابل( , معجون اأو هري�ض 

)توابل( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيت الع�سل والزعفران للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138787

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع زينة واك�س�سوارات ال�سيارات , االإطارات , قطع غيار .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مل�سات اخلليج الف�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138789

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مندو�ض امل�سنعة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138791

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات اإدارة م�ساريع االأعمال مل�ساريع البناء)بيع مواد البناء واالأدوات ال�سحية وخمزن( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هند�سة الروؤية الكهربائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138794

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإ�سافات غذائية )ملح( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة القمر امل�سئ العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138796

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�ساي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سنع نزوى لتعبئة ال�ساي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138797

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بديل  فانيلني  مطبخية  لغايات  الفانيال  منكهات  بالفواكه  كيك  تورتات  حلويات  �سو�ض 

للفانيال معجنات مقطعة م�ساحيق ل�سنع املثلجات م�سروبات ا�سا�سها ال�سوكوالته �سكاكر 

لالكل كعك ذرة �ساي مثلج حالوة طحينية لب الذرة دقيق لب الذرة كيك مغطى بال�سكر 

جممد حلويات بالنعناع حلويات �سكرية كعك الوفل خبز بان كعك كارميل �سكاكر �سوكوالته 

حلويات , رقائق ذرة بوظة فطائر حمالة بانكيك خمائر للعجية اأقرا�ض �سكرية حلويات 

بتي فور كعك م�سحوق كعك عجينة كعك , م�سروبات �سوكوالته باحلليب مالتوز �سكر امللت 

فطائر قطع حلوى حلويات معجنات ب�سكويت بالزبدة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : من�سة للمطاعم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138798
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة عامة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة زوايا ال�سرق العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138801
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار ، حجارة تنعيم ، م�ستح�سرات جلخ ، حجارة حالقة مطهرة 
الأدوية القاب�سة، ، زيت اللوز ، �سابون اللوز ، كهرمان عطر ، ملمع ن�سوي للغ�سيل والكي  
 ، لال�ستحمام  جتميلية  م�ستح�سرات   ، الن�سيج  لتن�سيع  �سابون   ، �سابون   ، الغ�سيل  ن�سا 
�سابون حالقة ، طالء ال�سفاه ، اأقنعة جتميلية ، م�سحوق طبا�سري نقي للتجميل ، كرميات 
تبيي�ض الب�سرة ، م�ستح�سرات ق�سر اجللد املدبوغ ، اأمالح ق�سارة ، غ�سولت للفم لي�ست 
، كربيدات املعادن مواد �سحج  ، غ�سول لو�سن، لل�سعر  ، م�ستح�سرات مكياج  لغايات طبية 
�سنفرة ، كربيد ال�سليكون مادة �سحج �سنفرة ، زيوت عطرية من خ�سب الأرز ، رماد بركاين 
للتنظيف ، ملونات لل�سعر ، م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر ، رمو�ض م�ستعارة ، م�ستح�سرات 
جتميل للرمو�ض ، م�ستح�سرات �سقل ، ماء الكولونيا ، ملونات لغايات الزينة  اأطقم جتميل  
م�ستح�سرات جتميل ، مزيالت البقع ، اأقالم جتميلية ، كرميات جتميلية ، م�ستح�سرات 
اإزالة  ، �سمع  ، بخور ، مزيالت �سعر  ، كولونيا  ، ماء معطر  اأ�سنان  اإزالة املكياج ، منظفات 
، فازلني  ، م�ستح�سرات تبخري عطور  ، مكياج  الغ�سيل والكي  ، م�ستح�سرات نقع  ال�سعر 
لأغرا�ض التجميل ، زيت اليا�سمني ، زيت اخلزامى ، زيوت لغايات التنظيف ، زيوت للعطور 
والروائح ، زيت الورد ، �سامبو ، اأظافر م�ستعارة ، م�ستح�سرات العناية بالأظافر  غ�سول 

لو�سن ، ملا بعد احلالقة ، م�سكرة ، جل لتبيي�ض الأ�سنان ، بال�سم لل�سعر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : داود بن �سليمان بن جمعة ولدوادي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138802

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

طحينة عجينة بذور ال�سم�سم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سنع دار االأطايب لل�سناعات الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138803

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�ض �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة , ت�سويق , خدمات الت�سويق عرب 

الهاتف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مازن الكعبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

 تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138804

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات اإدارة االأعمال املوؤقتة )ادارة وتوجيه االعمال( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة بهن�ض الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138806

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وكاالت  خدمات   , التجارية  الو�ساطة  خدمات   , والت�سدير  اال�سترياد  وكاالت  خدمات 

املعلومات التجارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بهرامكو الدولية للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138808

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ض اجلاهزة , املالب�ض تقليدية , املالب�ض , القم�سان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فريال البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138810

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جممع جتاري ا�ستهالكي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عامل الهدايا املميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138820

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�ض اجلاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع زهرة الب�ستان املتكاملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138828

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�سرتك)ال�سركات  للعمل  املكاتب  تاأجري   , القاب�سة(  )ال�سركات   , املكاتب عقارات  تاأجري 

وكاالت  , خدمات  املكاتب(  )اإدارة  ال�سكنية  وال�سقق  العقارات  مكاتب   , القاب�سة( 

العقارات)ال�سركات القاب�سة( , ادارة العقارات )اإدارة ال�سركات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبعاد لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138832

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات ت�سريح ال�سعر)ق�ض وت�سفيف ال�سعر واحلالقة للرجال( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االأن�ساري للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138835

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فواكه طازجة , توت , فواكه طازجة , حت�سريات من الفواكه الطازجة , خ�سراوات طازجة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ركيزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138838

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تثمني العقارات , اإدارة العقارات )ت�سميم وتنفيذ اعمال الديكور( , تاأجري العقارات , التقييم 

املايل التاأمني واالأعمال امل�سرفية والعقارات , مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية)مقاوالت 

البناء( , خدمات وكاالت العقارات  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التعاون الرقمي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138841

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رميان لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138842

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ظفار لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138843

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم , حلوم دواجن غري حية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ظفار لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138844

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نور العا�سمة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138852

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 , املعادن  ا�ستخراج   , االن�ساء  , معلومات عن  البناء   , املباين  , هدم  االن�ساء  تاأجري معدات 

خدمات ا�ستخراج احلجارة , تعبيد الطرق , ال�سنفرة بالرمل , تنظيف ال�سطوح اخلارجية 

للمباين , تاأجري الرافعات معدات ان�ساء .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة املعامل الوطنية للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3

-200-



اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138853

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وجتميل  باجليم  التجميل)العناية  �سالونات  خدمات   , للج�سم(  التدليك)م�ساج  امل�ساج 

اجل�سم( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النخبة لالأعمال املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138871

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خالطات خر�سانة اآالت .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مراحل للت�سويق واالأ�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138884

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سحيم املركبات , غ�سل املركبات , تلميع املركبات , تنظيف املركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإبداع م�سقط الوطنية للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138885

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع االأثاث .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة املناطق النائية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138921

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معدنية  مياه   , املرطبة(  الغازية  امل�سروبات  الغازية)�سنع  املياه  لتح�سري  م�ستح�سرات 

امل�سروبات  غازية)�سنع  مياه   , عبوات(  فـي  املعباأه  ال�سرب  مياة  وتعبئة  م�سروبات,)اإنتاج 

الغازية املرطبة( , مياه �سرب م�سروبات , )اإنتاج وتعبئة املياة املعدنية , انتاج وتعبئة مياة 

ال�سرب املعباأه فـي عبوات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حميطات ال�سحيه )املنطقة احلرة ب�ساللة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138923

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

رخام  , جرانيت  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فن االأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138924

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإعادة التدريب املهني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأطياب لتكنولوجيا االأغذية واخلدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138925

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات طب االأ�سنان )لطب االأ�سنان والتقومي( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع العيون ال�سهالء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138928

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زنة ال�سعاده للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138931

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سابون , عطور , م�ستح�سرات مكياج , بخور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نقطة الذروة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138932

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : برج حفيت للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138935

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي , البيع بالتجزئة فـي املتاجر 

املتخ�س�سه ملنتجات املخابز و احللويات )الت�سمل �سنع ( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الب�سمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138936

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة , ع�سائر فواكه , ع�سري عنب , ع�سري تفاح 

خممر,  غري  عنب  ع�سري   , ال�ساي  بنكهة  منّكهة  كحولية  غري  م�سروبات   , كحويل  غري 

�سربات م�سروبات , ع�سري بندورة م�سروب , كوكتيالت غري كحولية , م�سروبات فواكه اأو 

خ�سار خملوطة , م�سروبات من االأرز , بخالف بدائل احلليب , م�سروبات الفواكه املجففة 

غري الكحولية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة خالد بو�سال�سل للتجاره واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138937

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الكحيل للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138944

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ن�سخ االت�ساالت وظائف مكتبية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زهرة امل�سارق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138945

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رمال لالجنحة املفرو�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138946

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املتاجر  فـي  بالتجزئة  )البيع  بالتجزئة  البيع  لغايات  االإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�ض 

املتخ�س�سة لالأ�سماك وغريها من املاأكوالت البحرية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امل�ستقبل للمنتجات التجارية وال�سناعية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138947

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �ساورما واأكرث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138948

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة همدان امل�سهلي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139609

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات العطور , م�ستح�سرات التجميل , ال�سابون , م�ستح�سرات التنظيف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مهارات احلياة للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137810
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، للمقامرة  ، خدمات  املقامرة  ، خدمات  الكازينو  ، خدمات  الرتفـيه  خدمات 
بوابـــــات  توفــــيــر   ، التفاعليـــة  الألعــــاب   ، للمقامـــــرة  املرافــــــق  توفـيــــــر 

املواقـــع الإلكرتونية فـي جمال األعاب احلا�سوب واملقامرة ، خدمات الرتفـيه التلفزيونية ، 
تنظيم وتوفـري الألعاب وامل�سابقات لأغـــرا�ض الرتفـيـــه ، توفـيـــر البيئـــة الفرتا�سيـــة التي 
الرتفـيه  لأغرا�ض   ، للرتفـيه  الجتماعية  الألعاب  عرب  التفاعل  من  امل�ستخدمني  متكن 
النوادي   ، املرافق للرتفـيه  ، توفـري  الأعـــرا�ض  ، تنظيــــم الرتفـــــيه لحتفـــالت  والت�سليــــة 
 ، والرق�ض   ، املو�سيقى  تقدم  التي  والرتفـيه  امل�سارح  ، خدمات  املراق�ض   ، الدي�سكو   ، الليلية 
الكوميديا ، والدراما وال�سحر ، النوادي ال�سحية ، نـــوادي الرتفـيـــه والريا�ســـة ، نـــوادي 
بطولت  تنظيم   ، الغولف  مرافق  توفـري   ، الغولف  نوادي  خدمات   ، وامل�سابح  ال�سواطئ 
الغولف ، خدمات النوادي الريفـية ، توفـري املرافق الريا�سية ، خدمات مالهي الرتفـيه ، 
مدن املالهي والرتفـيه ، �سالت ت�سم اأجهزة األعاب تعمل بالنقود ، مراكز الت�سلية ، حجز 
العرو�ض املو�سيقية ، الكوميديا ، والرق�ض ، والدراما وال�سحر ، توفـري املرافق لالأن�سطة 
الرتفـيهية ، توفـري مرافق لالأداء املو�سيقي ، الكوميديا ، والرق�ض ، والدراما وال�سحر ، 
ترتيب واإجراء الأحداث الريا�سية ، امل�سابقــــات الريا�سيــــة والأحــــداث الريا�سيـــة ، تنظيــــم 
وترويج الن�ساطات وامل�سابقــات الريا�سية ، اإنتاج برامج الإذاعة والتلفاز ، اإنتاج الفـيديوهات ، 
الفالم ، اأ�سرطة ال�سوت والألعاب واملعدات الإلكرتونية ، توفـري من�سورات على الإنرتنت ، 
ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية عرب الإنرتنت ، اإجراء م�سابقات للخيول ، اإدارة املرافق 
الريا�سية والأحداث الريا�سية ، توفـري مرافق التعليم اجل�سدي واجلمباز ، اإنتاج العرو�ض ، 
 ، التعليم  ، تنظيم الجتماعات واملوؤمترات ، خدمات  امل�سرحية  خدمات وكالت البطاقات 
توفـري التعليمات والتدريب فـي جمال املقامرة ، الريا�سة والرتفـيه ، التدريب على اإدارة 
الفنادق ، خدمات الكازينو التي تقدم خ�سومات وخدمات جمانية للزبائن املتكررين من 
خالل ا�ستخدام بطاقة هوية ، املعلومات ، خدمات تقدمي ال�ست�سارات والن�سائح املتعلقة 

مبا �سبق .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيزرز لي�سين�ض كومباين ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون �سيزرز بال�ض درايف ، ل�ض فـيجا�ض ، نيفادا 89109 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137811
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الفنادق ، الفنادق ال�سغرية ، وخدمات املنتجعات ، واأماكن القامة 
املوؤقتة ، اأماكن الإقامة التي حتمل عالمة جتارية ، ال�سقق املخدومة ، دور الإقامة العائلية ، 
)الإقامة(  خدمات   ، ال�سياحية  والبيوت  النزل  فـي  الإقامة   ، العطل   ، ال�سغرية  الفنادق 
للتخييم فـي العطل ، دور امل�سنني ، خدمات احلجز فـي الفنادق ، خدمات الإقامة فـي النزل 
واملنتجعات  خدمــــات احلجـــز لتاأجيـــر اأماكــن الإقامة املوؤقتة ، خدمات احلجوزات فـي منازل 
ال�سكن ، الفنادق ال�سغرية ، العطل ، الإقامة فـي النزل والبيوت ال�سياحية ، حجز اأماكن 
الريفـية  النوادي  خدمات   ، املوؤقتة  لالإقامة  الإقامة  مكاتب   ، املخدومة  وال�سقق  الإقامة 
الجتماعات   فـي  الراحة  وو�سائل  املرافق  توفـري   ، وال�سراب(  الطعام   ، الإقامة  اأماكن  )توفـري 
 ، والولئم  احتفالت(   ، )الأعرا�ض  اخلا�سة  الأحداث   ، الدرا�سية  واحللقات  واملوؤمترات  
توفـري مرافق املعار�ض وو�سائل الراحة ، خدمات املطاعم ، غرف اجللو�ض لتناول امل�سروبات 
)احلانات(  وخدمات احلانات )البارات( ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، 
املقاهي  مطاعم الوجبات ال�سريعة ، املقاهي لتقدمي القهوة ، خدمات تقدمي الطعام وال�سراب 
الإيواء للحيوانات  ، خدمات  النهارية  ، احل�سانات  الذاتية  ، مقا�سف اخلدمة  )الولئم( 
 تاأجري قاعات الجتماعات ، توفـري مرافق اأر�ض املخيمات وتاأجري املباين القابلة للنقل .
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 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيزرز لي�سين�ض كومباين ، ال ال �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون �سيزرز بال�ض درايف ، ل�ض فـيجا�ض ، نيفادا 89109 ، الوليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137813
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الدعاية والإعالن ، اإدارة الأعمال واخلدمات ال�ست�سارية لإدارة الأعمال ، خدمات 
عر�ض   ، الأعمال  تنظيم  ا�ست�سارات  تقدمي  خدمات   ، الأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  تقدمي 
 ، بالتجزئة  البيع  لغايــــات   ، الت�ســـال  و�سائــــل  على  واخلدمات  لل�سلع  التجارية  الأعمال 
وجوائز  خ�سومات  على  احل�سول  من  امل�ساركني  لتمكني  احلوافز  منح  برنامج  اإدارة 
للع�سوية  احلوافز  برامج  تنظيم   ، الع�سويــــة  واخلدمات من خالل  ال�سلع  على  جمانية 
الإدارة  خدمات   ، جتارية  اأو  �سناعيـــة  اإداريــــة  م�ساعـــدة   ، اإعالنيــــة  اأو  جتارية  لأغرا�ض 
 ، لالآخرين  املبيعات  ترويج  خدمات   ، الآخرين  واخلدمات  الب�سائع  لرتخي�ض  التجارية 
خدمات تقدمي ال�ست�سارات حول اإدارة املوظفـني ، خدمات نقل مواقع الأعمال ، خدمات 
جتميع املعلومات فـي قواعد بيانية حا�سوبية ، معاجلة )اإدارية( لأوامر ال�سراء ، خدمات 
مركز  وخدمات  بالتجزئة  البيع  متجر   ، النقدية  بالقطع  البيع  اآلت  تاأجري   ، املحا�سبة 
الت�سوق ، ت�سغيل واإدارة مراكز الت�سوق ومنافذ البيع بالتجزئة ، خدمات ولء امل�ستهلكني 
. الإعالنية  و/اأو  الرتويجية  الغايات   ، التجارية  للغايات   ، امل�ستهلكني  نوادي   وخدمات 

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيزرز لي�سين�ض كومباين ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون �سيزرز بال�ض درايف ، ل�ض فـيجا�ض ، نيفادا 89109 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137814
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الرتفـيه ، خدمات الكازينو ، خدمات املقامرة ، خدمات للمقامرة ، توفـري املرافق 
للمقامرة ، الألعاب التفاعلية ، توفـري بوابات املواقع الإلكرتونية فـي جمال األعاب احلا�سوب 
لأغرا�ض  وامل�سابقات  الألعاب  وتوفـري  تنظيم   ، التلفزيونية  الرتفـيه  خدمات   ، واملقامرة 
الألعاب  التفاعل عرب  امل�ستخدمني من  التي متكن  البيئة الفرتا�سية  توفـري   ، الرتفـيه 
الجتماعية للرتفـيه ، لأغرا�ض الرتفـيه والت�سلية ، تنظيم الرتفـيه لحتفالت الأعرا�ض ، 
توفـيـر املرافق للرتفـيه ، النوادي الليلية ، الدي�سكو ، املراق�ض ، خدمات امل�سارح والرتفـيه 
التي تقدم املو�سيقى ، والرق�ض ، الكوميديا ، والدراما وال�سحر ، النوادي ال�سحية ، نوادي 
توفـري مرافق   ، الغولف  نوادي  ، خدمات  وامل�سابح  ال�سواطئ  نوادي   ، والريا�سة  الرتفـيه 
الغولف ، تنظيم بطولت الغولف ، خدمات النوادي الريفـية ، توفـري املرافق الريا�سية ، 
خدمـــات مـــالهي الرتفـيـــه ، مـــدن املالهـــي والرتفـيه ، �سالت ت�سم اأجهزة األعاب تعمل 
والدراما   ، والرق�ض   ، الكوميديا   ، املو�سيقية  العرو�ض  حجز   ، الت�سلية  مراكز   ، بالنقود 
وال�سحر ، توفـري املرافق لالأن�سطة الرتفـيهية ، توفـري مرافق لالأداء املو�سيقي ، الكوميديا ، 
والرقـــ�ض ، والدرامـــا وال�ســـحر ، ترتيــب واإجراء الأحداث الريا�سية ، امل�سابقات الريا�سية 
والأحداث الريا�سية ، تنظيم وترويج الن�ساطات وامل�سابقات الريا�سية ، اإنتاج برامج الإذاعة 
الإلكرتونية  واملعدات  والألعاب  ال�سوت  اأ�سرطة   ، الفالم   ، الفـيديوهات  اإنتاج   ، والتلفاز 
 ، الإنرتنت  عرب  الإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر   ، الإنرتنت  علــى  من�ســـورات  توفـــري 
مرافق  توفـري   ، الريا�سية  والأحداث  الريا�سية  املرافق  اإدارة   ، للخيول  م�سابقات  اإجراء 
التعليم اجل�سدي واجلمباز ، اإنتاج العرو�ض ، خدمات وكالت البطاقات امل�سرحية ، تنظيم 
الجتماعات واملوؤمترات ، خدمات التعليم ، توفـري التعليمات والتدريب فـي جمال املقامرة 
الريا�سة والرتفـيه ، التدريب على اإدارة الفنادق ، خدمات الكازينو التي تقدم خ�سومات 
وخدمات جمانية للزبائن املتكررين من خالل ا�ستخدام بطاقة هوية ، املعلومات ، خدمات 

تقدمي ال�ست�سارات والن�سائح املتعلقة مبا �سبق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيزرز لي�سين�ض كومباين ، ال ال �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون �سيزرز بال�ض درايف ، ل�ض فـيجا�ض ، نيفادا 89109 ، الوليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137815
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، املوؤقتة  القامة  واأماكن   ، املنتجعات  وخدمات   ، ال�سغرية  الفنادق   ، الفنادق  خدمات 
 ، العائلية  الإقامة  دور   ، املخدمة  ال�سقق   ، جتارية  عالمة  حتمل  التي  الإقامة  اأماكن 
)الإقامة(  خدمات   ، ال�سياحية  والبيوت  النزل  فـي  الإقامة   ، العطل   ، ال�سغرية  الفنادق 
فـي  الإقامة  خدمات   ، الفنادق  فـي  احلجز  خدمات   ، امل�سنني  دور   ، العطل  فـي  للتخييم 
احلجوزات  خدمات   ، املوؤقتة  الإقامة  اأماكن  لتاأجري  احلجز  خدمـات   ، واملنتجعات  النزل 
 ، ال�سياحية  والبيوت  النزل  فـي  الإقامة   ، العطل   ، ال�سغرية  الفنادق   ، ال�سكن  فـي منازل 
حجز اأماكن الإقامة وال�سقق املخدمة ، مكاتب الإقامة لالإقامة املوؤقتة ، خدمات النوادي 
الريفـية )توفـري اأماكن الإقامة ، الطعام وال�سراب( ، توفـري املرافق وو�سائل الراحة فـي 
الجتماعات ، املوؤمترات ، واحللقات الدرا�سية ، الأحداث اخلا�سة )الأعرا�ض ، احتفالت( 
والولئم ، توفـري مرافق املعار�ض وو�سائل الراحة ، خدمات املطاعم ، غرف اجللو�ض لتناول 
امل�سروبات )احلانات( ، وخدمات احلانات )البارات( ، غرف الطعام املوؤقتة ، مطاعم اخلدمة 
الذاتية ، املقاهي ، مطاعم الوجبات ال�سريعة ، املقاهي ، خدمات تقدمي الطعام وال�سراب 
 ، للحيوانات  الإيواء  ، خدمات  النهارية  ، احل�سانات  الذاتية  ، مقا�سف اخلدمة  )الولئم( 
 تاأجري قاعات الجتماعات ، توفـري مرافق اأر�ض املخيمات وتاأجري املباين القابلة للنقل .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيزرز لي�سين�ض كومباين ، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون �سيزرز بال�ض درايف ، ل�ض فـيجا�ض ، نيفادا 89109 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م     ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137816
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املعكرونة ، البا�شتا ، البق�شماط ، ال�شل�شات )البهارات ، التوابل ، �شل�شة ال�شويا ، ال�شاي ، 
�سل�سة الطماطم ، ال�سعريية ، دقيق القمح وجميع املنتجات فـي الفئة 30 .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي تي اندوفوود �سوك�سي�ض ماكمور تي بي كيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأندوني�سية

 ، ، جيند  ، جيه ال  ، الطابق 27  ، اندوفوود تاور  بـــالزا  �ســـودرمان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سودرمان كاف ، 76-78 ، جاكارتا �سيالتان ، اأندوني�سيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137817

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املعكرونة ، البا�شتا ، البق�شماط ، ال�شل�شات )البهارات ، التوابل ، �شل�شة ال�شويا ، ال�شاي ، 

�سل�سة الطماطم ، ال�سعريية ، دقيق القمح وجميع املنتجات فـي الفئة 30 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي تي اندوفوود �سوك�سي�ض ماكمور تي بي كيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأندوني�سية

 ، ، جيند  ، جيه ال  ، الطابق 27  ، اندوفوود تاور  بـــالزا  �ســـودرمان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سودرمان كاف ، 76-78 ، جاكارتا �سيالتان ، اأندوني�سيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م     ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137819
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املعكرونة ، البا�شتا ، البق�شماط ، ال�شل�شات )البهارات ، التوابل ، �شل�شة ال�شويا ، ال�شاي ، 
�سل�سة الطماطم ، ال�سعريية ، دقيق القمح وجميع املنتجات فـي الفئة 30 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي تي اندوفوود �سوك�سي�ض ماكمور تي بي كيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأندوني�سية

 ، ، جيند  ، جيه ال  ، الطابق 27  ، اندوفوود تاور  بـــالزا  �ســـودرمان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سودرمان كاف ، 76-78 ، جاكارتا �سيالتان ، اأندوني�سيا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137821
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املعكرونة ، البا�شتا ، البق�شماط ، ال�شل�شات )البهارات ، التوابل ، �شل�شة ال�شويا ، ال�شاي ، 
�سل�سة الطماطم ، ال�سعريية ، دقيق القمح وجميع املنتجات فـي الفئة 30 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي تي اندوفوود �سوك�سي�ض ماكمور تي بي كيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأندوني�سية

 ، ، جيند  ، جيه ال  ، الطابق 27  ، اندوفوود تاور  بـــالزا  �ســـودرمان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

�سودرمان كاف ، 76-78 ، جاكارتا �سيالتان ، اأندوني�سيا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

-217-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137822
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املعكرونة ، البا�شتا ، البق�شماط ، ال�شل�شات )البهارات ، التوابل ، �شل�شة ال�شويا ، ال�شاي ، 
�سل�سة الطماطم ، ال�سعريية ، دقيق القمح وجميع املنتجات فـي الفئة 30 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي تي اندوفوود �سوك�سي�ض ماكمور تي بي كيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأندوني�سية

 ، ، جيند  ، جيه ال  ، الطابق 27  ، اندوفوود تاور  بـــالزا  �ســـودرمان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
�سودرمان كاف ، 76-78 ، جاكارتا �سيالتان ، اأندوني�سيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137824
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املعكرونة ، البا�شتا ، البق�شماط ، ال�شل�شات )البهارات ، التوابل ، �شل�شة ال�شويا ، ال�شاي ، 
�سل�سة الطماطم ، ال�سعريية ، دقيق القمح وجميع املنتجات فـي الفئة 30 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي تي اندوفوود �سوك�سي�ض ماكمور تي بي كيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأندوني�سية

 ، ، جيند  ، جيه ال  ، الطابق 27  ، اندوفوود تاور  بـــالزا  �ســـودرمان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
�سودرمان كاف ، 76-78 ، جاكارتا �سيالتان ، اأندوني�سيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137826
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املعكرونة ، البا�شتا ، البق�شماط ، ال�شل�شات )البهارات ، التوابل ، �شل�شة ال�شويا ، ال�شاي ، 
�سل�سة الطماطم ، ال�سعريية ، دقيق القمح وجميع املنتجات فـي الفئة 30 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي تي اندوفوود �سوك�سي�ض ماكمور تي بي كيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأندوني�سية

 ، ، جيند  ، جيه ال  ، الطابق 27  ، اندوفوود تاور  بـــالزا  �ســـودرمان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
�سودرمان كاف ، 76-78 ، جاكارتا �سيالتان ، اأندوني�سيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137827
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املعكرونة ، البا�شتا ، البق�شماط ، ال�شل�شات )البهارات ، التوابل ، �شل�شة ال�شويا ، ال�شاي ، 
�سل�سة الطماطم ، ال�سعريية ، دقيق القمح وجميع املنتجات فـي الفئة 30 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي تي اندوفوود �سوك�سي�ض ماكمور تي بي كيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأندوني�سية

 ، ، جيند  ، جيه ال  ، الطابق 27  ، اندوفوود تاور  بـــالزا  �ســـودرمان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
�سودرمان كاف ، 76-78 ، جاكارتا �سيالتان ، اأندوني�سيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137829
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، التوابل   ، )البهارات  ال�شل�شات   ، البق�شماط   ، البا�شتا   ، املعكرونة 
، دقيق  ال�سعريية   ، الطماطم  ، �سل�سة  ال�ساي   ، ال�سويا  �سل�سة 

القمح وجميع املنتجات فـي الفئة 30 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي تي اندوفوود �سوك�سي�ض ماكمور تي بي كيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأندوني�سية

 ، ، جيند  ، جيه ال  ، الطابق 27  ، اندوفوود تاور  بـــالزا  �ســـودرمان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
�سودرمان كاف ، 76-78 ، جاكارتا �سيالتان ، اأندوني�سيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137830
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املعكرونة ، البا�شتا ، البق�شماط ، ال�شل�شات )البهارات ، التوابل ، �شل�شة ال�شويا ، ال�شاي ، 
�سل�سة الطماطم ، ال�سعريية ، دقيق القمح وجميع املنتجات فـي الفئة 30 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي تي اندوفوود �سوك�سي�ض ماكمور تي بي كيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأندوني�سية

 ، ، جيند  ، جيه ال  ، الطابق 27  ، اندوفوود تاور  بـــالزا  �ســـودرمان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
�سودرمان كاف ، 76-78 ، جاكارتا �سيالتان ، اأندوني�سيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137832
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املعكرونة ، البا�شتا ، البق�شماط ، ال�شل�شات )البهارات ، التوابل ، 
�سل�سة ال�سويا ، ال�ساي ، �سل�سة الطماطم ، ال�سعريية ، دقيق 

القمح وجميع املنتجات فـي الفئة 30 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي تي اندوفوود �سوك�سي�ض ماكمور تي بي كيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأندوني�سية

 ، ، جيند  ، جيه ال  ، الطابق 27  ، اندوفوود تاور  بـــالزا  �ســـودرمان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
�سودرمان كاف ، 76-78 ، جاكارتا �سيالتان ، اأندوني�سيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138713
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املواد الكيماوية التي ت�ستخدم فـي ال�سناعة والعلوم والت�سوير الفوتوغرافـي اإ�سافة اإلى 
 ، املعاجلة  غري  الإ�سطناعية  الراتينجات   ، الغابات  وغر�ض  الب�ساتني  وزراعة  وفالحة  الزراعة 
الكيماوية  املواد   ، املعادن  �سقي وحلام  م�ستح�سرات   ، احلرائق  اإطفاء  ، مركبات  الأ�سمدة 
 ، ال�سناعة  فـي  ت�ستخدم  التي  الال�سقة  املواد   ، الدباغة  مواد   ، الغذائية  املواد  بحفظ  اخلا�سة 
معاجلة  غري  بال�ستيكية  مواد   ، اإيثيلني  والبويل  بروبيلني  والبويل  اأوليفـينات  البويل 

لال�ستخدام ال�سناعي ، مواد بال�ستيكية غري معاجلة فـي �سكل م�سحوق اأو �سائل اأو معجون .

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 اي�سترين افـينيو ، الظهران 31311 ، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية والفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138714
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وزيوت  والإنارة  للتدفئة  وقود   : وحتديدا  البرتول  من  امل�ستقة  الت�سحيم  ومواد  الوقود 
الت�سحيم لالآلت ال�سناعية ، النفط اخلام ، املنتجات البرتولية املكررة وحتديدا : البنزين ، 
البرتول ومنتجات البرتول وحتديدا : الزيوت وال�سحوم ال�سناعية وزيوت و�سحوم التزليق 
، وقود الهيدروكربونات  وزيوت املحركات وال�سموع البرتولية واملعدنية ومركبات ال�سمع 
فـي �سكل �سائل وغازي ووقود ال�سيارات ووقود الديزل والبنزين ووقود الطائرات والإيثان 

وغاز البوتان والربوبان ، امل�سيئات البرتولية ، مواد ت�سحيم ا�سطناعية .

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 اي�سترين افـينيو ، الظهران 31311 ، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية والفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138715
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جمالت احلا�سوب واملجالت العلمية اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والت�سميم 
قطع  وتطوير  ت�سميم  خدمـات   ، ال�سنـاعية  والأبحاث  التحاليل  خدمات   ، بها  املتعلقة 
بالبحوث  املتعلقة  املعلومات  اإلى  الإنرتنت  عرب  الو�سول  توفـري   ، احلا�سوب  وبرجميات 
والتنمية وامل�سائل فـي جمال الطاقة ، اخلدمات العلمية والتكنولوجية والبحث والت�سميم ، 
خدمات التحاليل والأبحاث ال�سنـاعية ، اخلدمات الهند�سية ، خدمات احلا�سوب وحتديدا: 
توفـري جمتمع للدرا�سة عرب الإنرتنت والتعليم والتدريب ، خدمات دمج وت�سميم و�سيانة 
البحث   ، ال�سناعي  التحليل   ، والتقنية  العلمية  والأبحاث  اخلدمات   ، احلا�سوب  اأنظمة 
والتطوير فـي جمال الطاقة ، البحث والتطوير فـي جمال الكيماويات والبرتوكيماويات ، 
ا�ستك�ساف حقول النفط ، خدمات اختبار اآبار النفط ، م�سوحات حقول النفط ، ال�ست�سارات 
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الفنية وحتديدا : الت�سخي�ص املبكر للأ�سرار فـي حقول النفط وامل�سانع واملعدات املو�سلة 

للنفط ، امل�سح اجليولوجي البحري واجلوي والأر�سي ، ال�سياغة الهند�سية ، الكتابة الفنية 

للوثائق والتقارير للآخرين ، خدمات خمابر كيميائية وحتديدا: حتليل وت�سخي�ص املواد 

وحتديدا:  املهنية  الفنية  ال�ست�سارات   ، الت�سحيم  وزيوت  وال�سحوم  والزيوت  الكيميائية 

خدمات ا�ست�سارية لتزييت و�سيانة املحركات والآلت فـي الزيت و�سناعة الت�سميم ال�سناعي 

الت�سال  واإجراء خدمات  وال�ستك�ساف اجليولوجي  البحث   ، والبرتوكيماويات  للبرتول 

لت�سهيل تبادل املعلومات التقنية والتكنولوجية فـي �سناعات النفط وال�سناعات البرتولية 

والبرتوكيماوية ، توفـري املعلومات فـي جمال التنقيب عن النفط و الغاز الطبيعي وفـي 

تقدمي   ، امل�سروع  جدوى  درا�سات   ، البديلة  الطاقة  م�سادر  جمال  فـي  البحوث  جمال 

اإلكرتونية على  بوابة  ، توفـري  الطبيعي  والغاز  النفط  التنقيب عن  املعلومات فـي جمال 

 الإنرتنت للأخبار التقنية والعلمية واملعلومات املتعلقة بال�سناعات البرتولية والكيميائية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الزيت العربية ال�سعودية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 اي�سترين افـينيو ، الظهران 31311 ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية والفكرية �ص.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139228   
فـي الفئة  35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اجلمع بني جمموعـة متنوعــة مــن ال�سلــع )با�ستثناء نقلــها( ل�سالــح الآخرين )با�ستثناء 
يتم توفري هذه  ، قد  ب�سهولة  و�سرائها  الب�سائع  للعمالء عر�ض هذه  يتيح  ، مما  نقلها( 
اآلت  اأو من خالل  باجلملة  البيع  اأو منافذ  بالتجزئة  البيع  اخلدمات من خالل متاجر 
البيع اأو كتالوجات الطلبات بالربيد اأو عن طريق الو�سائط الإلكرتونية ، على �سبيل املثال ، 
من خالل مواقع الويب اأو برامج الت�سوق عرب التلفزيون ، خدمات وخدمات متاجر البيع 

بالتجزئة التابعة للبيع بالتجزئة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ديزين انرتبراي�سيز ، انك 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 -  91521 كاليفورنيا   ، بوربنك   ، �سرتيت  في�ستا  بوينا  �ساوث   500  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139229   
فـي الفئة  3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأطقم جتميل ، م�ستح�سرات جتميل ، كرميات جتميلية ، م�ستح�سرات جتميل احلواجب  
 ، للرمو�ض  جتميل  م�ستح�سرات   ، امل�ستعارة  الرمو�ض  لتثبيت  لوا�سق   ، احلواجب  اأقالم 
رمو�ض م�ستعارة ، لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار ، اأظافر م�ستعارة ، مواد ملمعة لل�سفاه ، 
طالء ال�سفاه ، مكياج ، م�ساحيق مكياج ، م�ستح�سرات مكياج ، م�ستح�سرات اإزالة املكياج 
 ، عطور   ، احلواجب  اأقالم   ، جتميلية  اأقالم   ، م�ستعارة  اأظافر   ، اأظافر  ملمع   ، م�سكرة 
م�ساحيق مكياج ، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة ، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ض 

م�ستح�سرات لإ�سمرار الب�سرة بالتعر�ض لل�سم�ض )م�ستح�سرات جتميل( .  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نهى نبيل بيوتي �ض.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإمارتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اوفي�ض منرب بي 34 بي ا�ض 33 اأو 300 جافزا 22 مبني منطقة جبل 
علي احلرة ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139230   
فـي الفئة  43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي ، الكافترييات ، املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( ، التزويد بالطعام وال�سراب 
 ، الزجاجية  والأواين  املوائد  وبيا�سات  واملوائد  الكرا�سي  تاأجري   ، الطهي  اأجهزة  تاأجري 
 ، الذاتية  اخلدمة  مطاعم   ، املطاعم   ، الإجتماعات  غرف  تاأجري   ، الطهي  اأجهزة  تاأجري 

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة جمموعة كويك ميل �ض.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : العقار رقم 965 ، الطابق الأر�سي ، الطريق العام ، تعلبايا ، البقاع ، 
لبنان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139231   
فـي الفئة  32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، البرية )�سراب ال�سعري( واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية 
م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه ، �سراب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يونايتد فوود بال�ض
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : البح�سا�ض ، طرابل�ض ، لبنان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139232   
فـي الفئة  31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، �سراب   ، الطاقة  وم�سروبات  الغازية  امل�سروبات  ذلك  فـي  ، مبا  الكحولية  امل�سروبات غري 
الغازية  امل�سروبات  ذلك  فـي  مبا   ، امل�سروبات  ل�سنع  وم�ستح�سرات  وم�ساحيق  مركزات 

وم�سروبات الطاقة ، برية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مون�سرت انريجي كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

املتحدة  الوليات   -  92879 كاليفورنيا   ، كورونا  واي  مون�سرت   1  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139233   
فـي الفئة  31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الغذائية  واملواد   ، الأليفة  احليوانات  واأغذية  احليوانية  لالأعالف  احلماية  منتجات 
للحيوانات ، وال�سعري ، واملنتجات الزراعية والب�ستانية والغابات واحلبوب غري املدرجة فـي 
الفئات الأخرى ، واحليوانات احلية ، والفواكه واخل�سروات الطازجة ، والنباتات الطبيعية 

والزهور ، والأعالف ال�سامة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ض.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية الأولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك الأنا�سرياز عبد الرازق 
الإمارات   ، املتحدة  العربية  الإمارات   - ال�سارقة   ،  4115  : �ض.ب 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20

اأبو غزالة للملكية الفكرية  �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139234   
فـي الفئة  5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الروائح  واإزالة  للفطريات  وم�ساد  للبكترييا  وم�سادة  للميكروبات  م�سادة  م�ستح�سرات 
الكريهة وم�ستح�سرات �سحية لأ�ستخدامات طبية ومطهرات لأغرا�ض النظافة ومبيدات 
اجلراثيم وم�ستح�سرات التعقيم كالبخاخات امل�سادة للبكترييا واملواد الهالمية وال�سابون 
وغ�سول اليد وامل�ستح�سرات ال�سيدلنية واملواد امل�سادة للبكترييا و ذلك لال�ستخدام الطبي 
وال�سناعية  ال�سحية  الرعاية  مرافق  فـي  لال�ستخدام  تعقيم(  )مواد  مطهرة  ومنظفات 
واجلدران  والأر�سيات  الطبية  املعدات  فـي  لال�ستخدام  ومطهرات  والتجارية  وال�سكنية 
ال�سحية  لالأغرا�ض  ومطهرات  ال�سحية  لالأغرا�ض  ومطهرات  احلمامات  وجتهيزات 
ومناديل ت�ستخدم ملرة واحدة م�سربة مبواد كيميائية اأو مركبات مطهرة ل�ستخدامها فـي 
مرافق الرعاية ال�سحية وال�سناعية وال�سكنية والتجارية ومناديل ميكن التخل�ض منها 
وم�سربة مبواد كيميائية اأو مركبات مطهرة ل�ستخدامها فـي املعدات الطبية والأر�سيات 
واجلدران وتركيبات احلمامــات ومناديـــل تعقيــم ميكــن التخلــ�ض منها ومناديل مطهرة 
للميكروبات  امل�سادة  اليدين  تطهري  وم�ستح�سرات  للبكترييا  امل�ساد  اليدوي  للغ�سول 
والفطريات  والبكترييا  والفطريات  العفن  منو  ملعاجلة  للميكروبات  امل�سادة  والطالءات 
البكترييا  ملعاجلة  للميكروبات  امل�سادة  احليوية  وامل�ستح�سرات  املختلفة  الأ�سطح  على 
والعفن والعفن الفطري والطحالب واخلمرية ولتثبيط منو تلك الكائنات ومنا�سف من 
الألياف الدقيقة م�سربة مب�سادات امليكروبات واملواد الكيميائية املثبطة للعفن ملعاجلة منو 

العفن فـي املباين واملركبات وما حولها . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ميكروبان برودكت�ض كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

نــورث كاروليـنـــا 28078،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 11400 فان�ستـــوري درايـف هانرت�سيفيلـي 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20
اأبو غزالة للملكية الفكرية  �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139235   
فـي الفئة  3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التنظيف  وم�ستح�سرات  والك�سط  واجللي  والتلميع  والتنظيف  الغ�سيل  م�ستح�سرات 
الروائح  اإزالة  بخ�سائ�ض  الأغرا�ض  جلميع  التنظيف  وم�ستح�سرات  الأغرا�ض  جلميع 
الكريهة وم�ستح�سرات تنظيف ال�سجاد واملفرو�سات وم�ستح�سرات تنظيف ال�سيارات ومواد 
فـي  لال�ستخدام  التنظيف  وم�ستح�سرات  والناعمة  ال�سلبة  الأ�سطح  لتنظيف  التنظيف 
اأماكن الرعاية ال�سحية وال�سكنية والتجارية وال�سناعية و اأقم�سة م�سربة مب�ستح�سرات 
التنظيف ومنظفات ال�سجاد واملفرو�سات مع مزيل الروائح الكريهة وجل تنظيف اليدين 
م�ستح�سرات تنظيف اليد �سابون و �سابون �سائل لليدين والوجه واجل�سم و �سابون م�ساد 
للبكترييا وقطعة قما�ض م�سربة مبنظف ت�ستخدم للتنظيف ومنظفات للغ�سيل ومنظفات 

)مواد مطهرة( لغ�سالة ال�سحون و الأواين و منظفات )مواد مطهرة( للمرحا�ض . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ميكروبان برودكت�ض كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،28078 كارولينا  نورث  هانرت�سيفيلي  درايف  فان�ستوري   11400  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20
اأبو غزالة للملكية الفكرية  �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139236   
فـي الفئة  1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املواد الكيميائية امل�سادة للميكروبات والبكترييا امل�ستخدمة فـي ال�سناعة والعلوم والت�سوير 
الفوتوغرافـي ، وكذلك فـي الزراعة والب�ستنة والغابات ، كيماويات ت�ستخدم كمثبطات منو 
جرثومية ، املواد الكيميائية امل�ستخدمة كم�سافات لإ�سفاء اخل�سائ�ض امل�سادة للبكترييا 
والفطريات وامليكروبات على ال�سلع امل�سنوعة من البال�ستيك اأو الراتنجات البال�ستيكية 
، املنظفات  ، بخالف ال�ستخدامات الطبية  ، لقاحات جرثومية  املن�سوجات  اأو  اأو الألياف 
التي لها خ�سائ�ض م�سادة للبكترييا ل�ستخدامها فـي عمليات الت�سنيع ، املواد الكيميائية 

ال�سناعية ، الكيماويات امل�ستخدمة فـي �سناعة املن�سوجات اأو الن�سيج .  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ميكروبان برودكت�ض كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،28078 كارولينا  نورث  هانرت�سيفيلي  درايف  فان�ستوري   11400  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20
اأبو غزالة للملكية الفكرية  �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139404   

فـي الفئة  39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النقـل وتغليف وتخزين ال�سـلع وتنظيم الرحالت وال�سفر . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الوفاق لتاأجري ال�سيارات م�ساهمة مقفلة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : حي الروابي ، �سارع الأمري �سعد بن عبدالرحمن الأول ، الريا�ض 

11531 ، �ض.ب : 41920 ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139405   

فـي الفئة  39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النقـل وتغليف وتخزين ال�سـلع وتنظيم الرحالت وال�سفر . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الوفاق لتاأجري ال�سيارات م�ساهمة مقفلة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : حي الروابي ، �سارع الأمري �سعد بن عبدالرحمن الأول ، الريا�ض 

11531 ، �ض.ب : 41920 ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

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

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139408   
فـي الفئة  30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدقيــق   ، وال�ساغـــو  التابيوكـــا   ، الأرز   ، ال�سطناعيــة  والقهـــوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
 ، املثلجة  احللويات   ، واحللويات  والفطائر  اخلبز   ، احلبوب  من  نوعة  امل�ض  رات  وامل�ستح�ض 
اخلل   ، اخلــردل   ، امللــح   ، اخلبيز  وم�سحوق  اخلمرية   ، الأ�ســود  والع�ســل  النحــل  ع�ســل 

وال�سل�ســات)التوابل( ، البهارات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة غلوبل فودز �ض.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : خلدة الطريق العام ، مبنى الأمراء ، لبنان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139409   
فـي الفئة  30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدقيـــق   ، وال�ساغـــو  التابيوكــا   ، الأرز   ، ال�سطناعيــة  والقهــوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
املثلجة   ، احللويات  واحللويات  والفطائر  ، اخلبز  احلبــوب  امل�سنوعــة من  وامل�ستح�سرات 
اخلـــل   ، اخلــردل   ، امللــح   ، اخلبيــز  وم�سحوق  اخلمرية   ، الأ�ســــود  والع�سل  النحل  ع�سل 

وال�سل�سات )التوابل( ، البهارات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة غلوبل فودز �ض.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : خلدة الطريق العام ، مبنى الأمراء ، لبنان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

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

-230-



اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139410   
فـي الفئة  32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الطاقة  وم�سروبــات  املنع�ســة  امل�سروبــات  وت�سمــل   ، الكحوليـــة  غيــر  امل�سروبات  منتجات 
وامل�سروبات القائمة على م�سل اللنب وامل�سروبات مت�ساوية التوتر )مفرطة التوتر وخف�ض 
التوتر( للمتطلبات الريا�سية ، املياه املعدنية والغازية ، م�سروبات الفاكهة وع�سائر الفاكهة 
امل�سروبات  ل�سنع  امل�ستح�سرات  من  وغريها  والع�سائر  والنكتارات  الفاكهة  وم�سروبات 

وم�ساحيق الع�سري والأقرا�ض الفوارة ل�سنع امل�سروبات والكوكتيالت غري الكحولية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ض.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية الأولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك الأنا�سرياز عبدالرازق 
�ض.ب 4115 ، ال�سارقة ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139414   
فـي الفئة  30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سوكولتة ، حلويات ، حلويات ال�سكر ، حلوى ، ب�سكويت ، كعك حملى ، ب�سكويت من ال�سعري 
املنبت )امللت( ، كيك ، معكرونة ، معكرونة ، نودلز )معكرونة رقيقة( ، �سباغيتي )معكرونة 
 ، ، خل  ، مايونيز  لل�سلطة  ، �سل�سة  ، م�سحوق اخلبيز  ، خمرية  ، �سعريية رقيقة  رفيعة( 
القهوة   ، )اآي�سكرمي(  ، بوظة  ، عجينة كيك  الثلج   ، ، �سل�سات )توابل(  كت�ساب )�سل�سة( 
وال�ساي والكاكاو ، �سكر ، اأرز ، تابيوكا ، �ساغو ، والقهوة ال�سطناعية ، خبز ، فطائر ، ع�سل 
النحل والع�سل الأ�سود ، ثلج ، ملح ، امللح ، اخلردل ، طحني قمح ، الدقيق وامل�ستح�سرات 
امل�سنوعة من احلبوب ، مقبالت )اإندية( )توابل( ، بهارات ، �سل�سات مرق اللحم ، بو�سار ، 

وجبات خفيفة اأ�سا�سها احلبوب ، وجبات خفيفة اأ�سا�سها الأرز ، ويفر كرمي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ض.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية الأولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك الأنا�سرياز عبدالرازق 
�ض.ب 4115 ، ال�سارقة ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139415   
فـي الفئة  35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

دعاية   ، الإعالنية  امل�ساحات  تاأجري   ، التلفزيون  عرب  والإعالن  الدعاية   ، واإعالن  دعاية 
واإعالن عرب الإنرتنت على �سبكة الكمبيوتر ، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال ، ترويج املبيعات 
)لالآخرين( ، الت�سويق ، اإ�ست�سارات اإدارة �سوؤون املوظفني ، حترير الفواتري ، م�سك الدفاتر.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عاليا لإدارة الفنادق واملنتجعات �ض.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2417 ر.ب : 130 غال ، بو�سر ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139416   
فـي الفئة  44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الرعاية ال�سحية ، خدمات احلمامات العامة لأغرا�ض النظافة ، خدمات احلمام الرتكي ، 
خدمات �سالون التجميل ، ت�سفيف ال�سعر ، التدليك ، جتميل الأظافر ، خدمات ال�ساونا ، 

خدمات الت�سم�ض ال�سطناعي ، خدمات ال�سبا ال�سحية .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عاليا لإدارة الفنادق واملنتجعات �ض.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2417 ، ر.ب : 130 غال ، بو�سر ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139417   
فـي الفئة  43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، التزويد بالطعام  خدمات الفنادق ، خدمات مكتب الإقامة )الفنادق واملنازل الداخلية( 
تقدمي  مطاعم  خدمات   ، ال�سياح  اإقامة  اأماكن  خدمات   ، الفنادق  فـي  احلجز   ، وال�سراب 
الوجبات اخلفيفة ، حجز اأماكن الإقامة املوؤقتة )اإدارة الو�سول واملغادرة( ، خدمات مطعم 

وا�سوكو ، خدمات املقاهي ، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عاليا لإدارة الفنادق واملنتجعات �ض.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2417 ، ر.ب : 130 غال ، بو�سر ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139418   
فـي الفئة  39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، ال�سائق  ، تغليف الهدايا ، خدمات  الب�سائع  ، تغليف  ال�سياحية  النقل للجولت  خدمات 
تخزين الأمتعة ، تاأجري بدلت الغو�ض ، الرتتيب ، النقل جلولت ال�سفر ، حجز املقاعد 

لل�سفر ، حجز ال�سفر ، مرافقة امل�سافرين . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عاليا لإدارة الفنادق واملنتجعات �ض.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2417 ، ر.ب : 130 غال ، بو�سر ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139419   
فـي الفئة  41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري ال�سور املتحركة ، والعرو�ض ال�سينمائية ، واخلدمات الرتفيهية ، وتوفري مرافق 
اأو التعليــم( ، وخدمــات املع�سكــرات الرتفيهيــة  الــنادي )الرتفيــه  ال�ستجمــام ، وخدمــات 
وتوفري مرافق   ، )الرتفيه(  وتخطيط احلفالت   ، احلية  العرو�ض  وتقدمي   ، )الرتفيه( 

اجلولف ، وخدمات املدرب ال�سخ�سي )اللياقة البدنية تدريب( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عاليا لإدارة الفنادق واملنتجعات �ض.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2417 ، ر.ب : 130 غال ، بو�سر ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136276   
فـي الفئة  30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

و�ساي  بال�ساي  واملنكهة  املثلجة  وامل�سروبات  املثلج  وال�ساي  ال�ساي  ومنتجات  وال�ساي  النب 
، بدائل  القهوة  ، منتجات  ال�ساي  اأ�سا�سها  ، م�ستح�سرات وم�سروبات  الأع�ساب غري طبية 
القهوة ، م�ستخرجات من بدائل القهوة ، م�ستح�سرات وم�سروبات اأ�سا�سها بدائل القهوة ، 
م�سروبات اأ�سا�سها القهوة ، �سيكوري )خليط من الدقيق ، القهوة و مكونات اخرى(  القهوة 
والكاكاو   ، ال�سعري  اأ�سا�سها  م�ستح�سرات   ، بالقهوة  واملنكهة  املثلجة  وامل�سروبات  املثلجة 
وم�ستح�سرات وم�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو ، وال�سوكول ، منتجات ال�سوكول  م�ستح�سرات  
وم�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكول ، حمليات ، كاندي ، علك ، حمليات طبيعية ، منتجات خمبوزة  
معجنات ، كوكي ، وافر ، توفـي ، بودجن ، اآي�ض كرمي ، عنا�سر جامعة ل�سناعة الآي�ض كرمي 
والأرز  ال�سكر   ، مثلجة  األبان   ، مثلجة  حمليات   ، مثلج  كعك   ، �سرابات   ، املائية  مثلوجات 
  ، ، الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب  والتابيوكا وال�ساجو والنب ال�سطناعي 
اأي�سا على �سكل اأطباق جاهزة ، بيتزا باأنواعها ، ال�سندوي�ض ، خليط من عنا�سر من املعجنات 
واحللويات  واحللويات  والفطائر  والب�سكويت  واخلبز   ، للفرن  اجلاهزة  الدوف  وعجينة 
املثلجة ، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود و بدائل الع�سل ، اخلمرية ، معجنات ، �سعريية ، مواد 
غذائية اأ�سا�سها الأرز ، نقانق ، مرق ال�سويا ، منتجات تنكيه وتعطري للطعام ، مرق �سلطة 
، الثلج و جميع  ، البهارات والتوابل وال�سل�سة واملكرونة  ، امللح واخلردل واخلل  مايونيز 

املنتجات الأخرى حتت الفئة )30( . 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأحمد حممد �سالح باع�سن و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 18 جدة 21411 ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/4/22

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136360   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

دعاية واإعالن . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سريين ع�سل كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإيرانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سهيد �سليمي اند�سرتيال تاون ، ذا 35 كي ام اأوف اأازار �سهر رود ، 

تربيز ، اإيران 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136361   
فـي الفئة  32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية ، م�سروبات م�ستخل�سة من 
الفواكه وع�سائر الفواكه ، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سريين ع�سل كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإيرانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سهيد �سليمي اند�سرتيال تاون ، ذا 35 كي ام اأوف اأازار �سهر رود ، 
تربيز ، اإيران 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136362   
فـي الفئة  30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية ، الأرز ، معكرونة ، نودلز )معكرونة رقيقة( ، 
الفطائر واحللويات ، �سوكولتة ، بوظة )اآي�سكرمي( ، الع�سل ، م�سحوق اخلبيز ، ال�سل�سات 

)التوابل( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سريين ع�سل كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإيرانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سهيد �سليمي اند�سرتيال تاون ، ذا 35 كي ام اأوف اأازار �سهر رود ، 
تربيز ، اإيران 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان    
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136363   
فـي الفئة  29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فواكه وخ�سروات حمفوظة وجمففة ومطهوة ، هالم )جيلي( ، ومربيات وفواكه مطبوخة 
بال�سكر ، واحلليب ومنتجات احلليب ، جبنة ، زبدة ، لنب رائب )زبادي( ، الزيوت والدهون 

ال�ساحلة لالأكل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سريين ع�سل كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإيرانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سهيد �سليمي اند�سرتيال تاون ، ذا 35 كي ام اأوف اأازار �سهر رود ، 
تربيز ، اإيران 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136375   
فـي الفئة  30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، الأرز ، معكرونة ، نودلز )معكرونة رقيقة( ،  القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية 
بوظة   ، �سوكولتة   ، واحللويات  الفطائر   ، امل�سنوعة من احلبوب  وامل�ستح�سرات  الدقيق 
)اآي�سكرمي( ، �سراب )مثلجات( ومثلجات اأخرى �ساحلة لالأكل ، الع�سل ، خمرية ، م�سحوق 

اخلبيز ، توابل ، ال�سل�سات )التوابل( ، اأع�ساب حمفوظة ، خل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سريين ع�سل كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإيرانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سهيد �سليمي اند�سرتيال تاون ، ذا 35 كي ام اأوف اأازار �سهر رود ، 
تربيز ، اإيران 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136764   
فـي الفئة  43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي ، الكافترييات ، التزويد بالطعام وال�سراب ، املطاعم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الأغذية الطازجة املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : جدة - حي الأجاويد - �سارع �سهل بن عمرو - مبنى رقم )43( - 

�ض.ب : 4043 ر.ب : 22442 ، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/7

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137362   
فـي الفئة  32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حليب اللوز )م�سروب( ، م�سروبات غري كحولية ، م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة متاجر اأق�سام العقاد �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 450 ، ر.ب : 114 ، الوادي الكبري ، مطرح ، حمافظة م�سقط ، 

�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/5

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137553   
فـي الفئة  4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زيوت و�سحوم �سناعية ، مزلقات ، مركبات امت�سا�ض وترطيب وتثبيت الغبار ، وقود )مبا 
فـي ذلك وقود املحركات( ، مواد اإ�ساءة . 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ســارع رقــم : 1 ال�ســارع ال�سرقــي الظهــران 31311 اململكـــة العربيــة 
ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/12
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137762   
فـي الفئة  36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأعمال ال�سم�سرة ، توظيف روؤو�ض الأموال ،  الأعمال امل�سرفية ، اخلدمات امل�سرفية املنزلية ، 
 ، واأعمال م�سرفية وعقارات( معلومات مالية  املايل)تاأمني  التقييم   ، املالية  ال�ست�سارات 
اإدارة مالية ، ال�سمات املايل ، توظيف  الأموال ، توظيف روؤو�ض الأموال ، �سناديق ا�ستثمارات 

تعاونية ، �سم�سرة الأوراق املالية .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة مكتب العائلة �ض.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بحرينية

املنامـــة �ض.ب : 18024  بنايـــة 31 طريــق 383 جممـــع 305 و�ســط  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
البحريـن

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137766   
فـي الفئة  5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

والوجبات  وامل�سروبات  املواد   ، اأطعمة احلمية   ، الفئة  فـي هذه  وامل�سروبات  الغذائية  املواد 
البديلة ، ال�ستخدام الطبي ، الأطعمة و امل�سروبات املالئمة لال�ستخدام احليواين ، اأطعمة 
الغذائية  واملكمالت  الر�سع  لالأطفال  احلليب  م�سحوق  ذلك  فـي  مبا  والر�سع  الأطفال 
واملواد  امل�ستح�سرات   ، وبيوتيك  الرب  وم�ستنبتات  وامل�ستنبتات  واملكمالت  والفيتامينات 
الكائنات  وم�ستنبتات  الغذائية  ولالأغرا�ض  الطبي  لال�ستخدام  والبيولوجية  البكتريية 

احلية الدقيقة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فونتريا تي ام ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : نيو زيالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 109 فان�ساوي �سرتيت ، اأوكالند 1010 ، نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137767   
فـي الفئة  29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

UHT ، حليب املاعز املنكه ، حليب  منتجات الألبان وم�ساحيق احلليب ومنتجات حليب 
األبان( زبدة ،  ، ق�سدة)منتجات  اأم ل  الغنم املنكه ، احلليب املكثف واحلليب منزوع الد�سم 
بدائل الزبدة ، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل ، �سمن نباتي قابل للدهن والأطعمة مبا 
فـي ذلك خلطات ال�سمن النباتي ، منتجات الزبدة وزيوت الطعام الأخرى املدرجة فـي هذه 
الفئة تتكون كليا اأو ب�سكل اأ�سا�سي من زيوت الطعام اأو الدهون ال�ساحلة لالأكل ل�ستخدامها 
فـي كرمية القهوة مثل امل�سروبات ، اجلنب مبا فـي ذلك اللنب الزبادي والق�سدة والزبادي 
الطازج ، البادي لل�سرب ، منتجات لنب ، لبنة حلوة ، حلويات اللبان املنهكة القابلة للدهن  

م�سل اللنب الذي يتكون ب�سكل اأ�سا�سي من منتجات اللبان املحفوظة فـي هذه الفئة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فونتريا تي ام ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : نيو زيالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 109 فان�ساوي �سرتيت ، اأوكالند 1010 ، نيو زيالند
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض م م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138051   
فـي الفئة  36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

والتاأمني  العقاريــة  وال�سوؤون  العقاريــة  والوكــالت  البنــوك   ، املاليــة  وال�سوؤون  التاأمني 
ال�سخ�سي  التاأمني على احلياة ، خطط تاأمني الناجني ، التاأمني �سد احلرائق واملخاطر 
املتنوعة  اكتتاب اإعادة التاأمني ال�سم�سرة ، بنوك الدخار ، العمليات املالية والنقدية ، ا�ستثمار 
بال�ستثمارات  يتعلق  فيما  ال�ست�سارية  املالية واخلدمات  والتقديرات  التقديرات  الأموال 
، د�ستور  اإدارة املحافظ وال�ستثمارات املالية. خدمات التمويل  املالية والتحليالت املالية. 
راأ�ض املال وال�ستثمار ، العمليات املالية ، حت�سيل الديون ، التقديرات والتثمينات العقارية  
اإدارة العقارات ، تاأجري   ، التقييم العقاري ، ال�ست�سارات العقارية ، ال�ستثمارات العقارية 

العقارات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأك�سا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 25 افينو ماتيغنو ، 75008 باري�ض ، فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138266   
فـي الفئة  5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، ال�سعــر  ت�ساقــط  لعــالج  �سيدلنيــة  م�ستح�ســرات  وحتديــدا  �سيدلنيــة  م�ستح�سرات 
اأمرا�ض   ، الذاتية  املناعة  اأمرا�ض وا�سطرابات   ، التاأتبي  ، مر�ض اجللد  الزهامير  مر�ض 
 ، الدموية  والأوعية  القلب  اأمرا�ض   ، ال�سرطان   ، العظمي  والهيكل  العظام  وا�سطرابات 
اأمرا�ض وا�سطرابات اجلهاز الع�سبي املركزي ، ال�سداع العنقودي ، متالزمة كرون ، اخلرف 
الأمرا�ض والإ�سطرابات اجللدية ، ال�سكري ، ع�سر �سحميات الدم ، اأمرا�ض وا�سطرابات 
الغدد ال�سماء ، اأمرا�ض وا�سطرابات اجلهاز اله�سمي ، ال�سداع ، ف�سل القلب  نق�ض فـي 
�سكر الدم ، الإلتهاب والأمرا�ض والإ�سطرابات الإلتهابية ، مر�ض اإلتهاب الأمعاء  اأمرا�ض 
وا�سطرابات الكلى ، اأمرا�ض و ا�سطرابات الكبد ، الذئبة ، الإ�سطرابات العقلية اأمرا�ض 
اأمرا�ض وا�سطرابات   ، املتعدد  الت�سلب   ، الن�سفي  ، ال�سداع  وا�سطرابات عمليات الأي�ض 
الع�سالت ، اأمرا�ض و ا�سطرابات التحلل الع�سبي ، الإ�سطرابات الع�سبية ، ال�سمنة ، الأمل 
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مر�ض باركن�سون ، ال�سدفية ، التهاب املفا�سل ال�سدافـي ، التهاب املفا�سل الروماتيزمي 
اإلتهاب   ، الال�سق  املف�سلي  الفقاري  الإلتهاب   ، النوم  ا�سطرابات   ، �سوغرن  متالزمة 
القولون التقرحي ، اأدوات الت�سخي�ض و مواد لالأغرا�ض الطبية ، م�ستح�سرات ت�سخي�سية 
�سيدلنية اإ�سعاعية لإ�ستخدامها فـي ت�سخي�ض اأمرا�ض التحلل الع�سبي و الأورام والأمل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايلي ليللي اند كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

الوليات   46285 انديانا   ، انديانابولي�ض   ، �سنرت  كوربوريت  ليللي   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
املتحدة الأمريكية  

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16
اأبو غزاله للملكية الفكرية  �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138268   
فـي الفئة  9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وال�سينمائية  والت�سويرية  والكهربائية  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
)الإ�سراف(  واملراقبة  الإ�سارات  واإعطاء  والقيا�ض  الوزن  فـي  امل�ستعملة  وتلك   ، والب�سرية 
و�سائط حمل   ، ال�سورة  اأو  ال�سوت  ا�ستعادة  اأو  نقل  اأو  ت�سجيل  اأجهزة   ، والتعليم  والإنقاذ 
البيانات املغناطي�سية ، اأقرا�ض الت�سجيل ، اآلت البيع الأوتوماتيكية والأجهزة التي تعمل 
بو�سع القطع النقدية فيها ، الأجهزة الرا�سدة للنقود والآلت احلا�سبة واأجهزة معاجلة 

البيانات واحلا�سبات الآلية )الكمبيوتر( ، اأجهزة اإطفاء احلرائق .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة طالل اأبو غزالة العاملية �ض.م.ل ) اوف �سور( 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بريوت ، امل�سيطبة ، العقار رقم ، 2052 ،  الق�سم 4 ايه ، لبنان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

اأبو غزاله للملكية الفكرية  �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138269   
فـي الفئة  9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وال�سينمائية  والت�سويرية  والكهربائية  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
)الإ�سراف(  واملراقبة  الإ�سارات  واإعطاء  والقيا�ض  الوزن  فـي  امل�ستعملة  وتلك   ، والب�سرية 
و�سائط حمل   ، ال�سورة  اأو  ال�سوت  ا�ستعادة  اأو  نقل  اأو  ت�سجيل  اأجهزة   ، والتعليم  والإنقاذ 
البيانات املغناطي�سية ، اأقرا�ض الت�سجيل ، اآلت البيع الأوتوماتيكية و الأجهزة التي تعمل 
بو�سع القطع النقدية فيها ، الأجهزة الرا�سدة للنقود والآلت احلا�سبة واأجهزة معاجلة 

البيانات واحلا�سبات الآلية )الكمبيوتر( ، اأجهزة اإطفاء احلرائق . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة طالل اأبو غزالة العاملية �ض.م.ل ) اوف �سور( 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بريوت ، امل�سيطبة ، العقار رقم ، 2052 ،  الق�سم 4 ايه ، لبنان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138300   
فـي الفئة  5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :
املكمالت الغذائية ذو العالقة باحلمية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زانون يو ا�ض ايه ، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 14141 �سارع كوفيللو ، # 4 ج فان مويز ، كاليفورنيا 91405 ، الوليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17
اأبو غزاله للملكية الفكرية  �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

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

-243-



اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138302   
فـي الفئة  11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جمففات هواء )جمففات( ، اأجهزة ومكنات تنقية الهواء ، �سوايات ، معدات حلمام ال�ساونا 
مكنات للخبز ، حمم�سات خبز ، مكنات �سنع اخلبز ، مواقد ، مواقد اأ�سيتيلينية ، اأعمدة 
كربون للم�سابيح القو�سية ، مواقد غازية ، مداخن للم�سابيح ، م�سابيح �سينية ، مر�سحات 
، مكنات كهربائية ل�سنع القهوة ، غاليات )اأباريق( كهربائية  )فالتر( كهربائية للقهوة 
للقهوة ، حمم�سات بن ، اأوعية طهو ، اأجهزة ومعدات طهو ، حلقات طهو ، اأواين طهو كهربائية  
مربدات لالأفران ، اأجهزة جتفيف ، جمففات هواء ، جمففات �سعر ، اأجهزة جتفيف ، اأجهزة 
ومن�ساآت جتفيف ، م�سابيح كهربائية ، عنا�سر ت�سخني ، اأجهزة تبخري  مراوح )لتكييف 
الهواء( ، مراوح كهربائية لال�ستخدام ال�سخ�سي ، م�سخنات كهربائية لر�ساعات الأطفال 
، مر�سحات )فالتر(  ال�سرب  ملياه  ، مر�سحات )فالتر(  الهواء  تكييف  مر�سحات )فالتر( 
)اأجزاء من من�ساآت منزلية اأو �سناعية( ، مواقد نار منزلية ، دفايات كهربائية للقدمني  
حمم�سات   ، )مواقد(  حممولة  اأفران   ، كهربائية(  غري  اأو  )كهربائية  للقدمني  دفايات 
فواكه ، مراجل غاز ، مواقد غاز ، م�سابيح غاز ، قداحات غاز ، �سواين �سوي )اأجهزة طهو(  
 ، ، م�سخنات كهربائية لر�ساعات الأطفال  ، مدافئ  املغا�سل  اليدين عند  اأجهزة لتجفيف 
اأجهزة بخار للوجه )حمام ال�ساونا( ، قدور بخارية ا�سطناعية ، و�سائد )كمادات( تدفئة 
 ، ال�ساخن  بالهواء  تدار  اأجهزة   ، للمطابخ  �سفط  اأغطية   ، طبية  لغايات  لي�ست  كهربائية 
لوازم تدفئة احلمام بالهواء ال�ساخن ، اأفران الهواء ال�ساخن ، اأطباق �ساخنة ، قوارير املاء 
ال�ساخن ، اأجهزة ا�ستحمام للتدليك املائي ، ثالجات ، اآلت واأجهزة ل�سنع الثلج ، �سخانات 
مغمورة ، مواقد متوهجة ، اأجهزة تاأين ملعاجلة الهواء اأو املاء ، غاليات كهربائية ، لوازم 
)م�ساند( لالأفران ، اأفران ، مواقد )اأفران( املطبخ ، �سوايات ، جمففات كهربائية للغ�سيل ، 
اأفران ميكروويف )اأجهزة طهو( ، اأفران ميكروويف لالأغرا�ض ال�سناعية ، اأجهزة لتجفيف 
اليدين عند املغا�سل ، معقمات ، غاليات )اأباريق( كهربائية للقهوة ، دفايات اأطباق ، اأطباق 
�ساخنة ، اأكيا�ض تعقيم ت�ستخدم مرة واحدة ، طناجر �سغط كهربائية )اأوتوكالف( ، اأوعية 
اإعادة  اأجهزة   ، ثالجات   ، تربيد  واآلت  اأجهزة   ، بال�سغط  للطهو  مقاب�ض  ذات  كهربائية 
ت�سخني الهواء ، حمم�سات ، حمم�سات بن ، اأجهزة حتمي�ض ، مر�سحات )فالتر( كهربائية 
للقهوة ، مواقد ، مواقد )اأجهزة ت�سخني( ، معقمات ، اأوعية كهربائية ذات مقاب�ض للطهو 
بال�سغط ، معدات حلمام ال�ساونا ، اأدوات تدوير �سياخ ال�سوي ، �سياخ �سوي ، حمم�سات خبز  

حجرات منقولة للحمام الرتكي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة عمر اجلوهي العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 1673 - الدمام - حي العدامة - �سارع 13 - ر.ب : 31441 ، 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17
اأبو غزاله للملكية الفكرية  �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138304   
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات ال�سوكولتة ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك 
والفريمي�سلي  وال�سباغيتي  التح�سري  �سريعة  والنودلز  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستاء 
واخلمرية وم�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل 
املجمد  والعجني  للطبخ  اجلاهزة  العجني  ومنتجات  )بهارات(  وال�سل�سات  والكات�ساب 
وحلويات  اللنب  م�ستقات  من  لي�ست  املجمدة  واحللويات  كرمي  والآي�ض  املجمدة  والباراتا 
والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  املجمدة  املجمدة واحللويات  الفواكه 
وال�ساغو و القهوة ال�سناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�سر 
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�سروبات الأغذية )امل�ستملة فـي الأ�سا�ض على احلبوب 

والأع�ساب( والغريفيز )املرق( و�ساي الأع�ساب والع�سل و الف�سار . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ض.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :  ال�سناعية الأولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك الأنا�سرياز عبدالرازق 
�ض.ب : 4115 ، ال�سارقة - الإ مارات العربية املتحدة  

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17
اأبو غزاله للملكية الفكرية  �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138305   
فـي الفئة  30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات ال�سوكولته ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك 
والفريمي�سلي  وال�سباغيتي  التح�سري  �سريعة  والنودلز  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستاء 
واخلمرية وم�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل 
املجمد  والعجني  للطبخ  اجلاهزة  العجني  ومنتجات  )بهارات(  وال�سل�سات  والكات�ساب 
وحلويات  اللنب  م�ستقات  من  لي�ست  املجمدة  واحللويات  كرمي  والأي�ض  املجمدة  والباراتا 
والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  املجمدة  املجمدة واحللويات  الفواكه 
وال�ساغو و القهوة ال�سناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�سر 
من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�سروبات الأغذية )امل�ستملة فـي الأ�سا�ض على احلبوب 

والأع�ساب( والغريفيز )املرق( و�ساي الأع�ساب والع�سل والف�سار . 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ض.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :  ال�سناعية الأولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك الأنا�سرياز عبدالرازق 
�ض.ب : 4115 ، ال�سارقة - الإ مارات العربية املتحدة  

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17
اأبو غزاله للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138308   
فـي الفئة  36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بطاقات  وخدمات   ، الئتمان  بطاقات  وخدمات   ، امل�سرفية  واخلدمات   ، املالية  اخلدمات 
وخدمات   ، م�سبقا  املدفوعة  البطاقات  وخدمات   ، الئتمان  بطاقات  وخدمات   ، اخل�سم 
الأموال  وحتويـــل   ، الإلكرتونيــة  واخل�ســم  الئتمــان  ومعامـــالت   ، الذكيـــة  البطاقات 
الإلكرتوين ، وخدمات معاجلة الدفع ، وخدمات امل�سادقة والتحقق من املعامالت ، واإعادة 
الأموال النقدية الإيداع املقدم من خالل بطاقات الئتمان وبطاقات اخل�سم ، وخدمات 
�سرف العمالت ، واخلدمات امل�سرفية عرب الإنرتنت ، وخدمات دفع الفواتري ، والو�سول 
اإلى الودائع وخدمات ال�سراف الآيل ، وخدمات �سرف ال�سيكات وال�سرف النقدي ، ون�سر 
 ، عاملية  كمبيوتر  �سبكة  عرب  ذلك  فـي  مبا  الإلكرتونية  الدفع  وبيانات  املالية  املعلومات 

والرعاية املالية للم�سابقات والفعاليات والأن�سطة والألعاب الريا�سية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فيزا اترنا�سيونال �سريفي�سز اأ�سو�سي�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،  94404 كاليفورنيا  �سيتي  فو�سرت  بوليفارد  �سنرت  ميرتو   900  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138541   
فـي الفئة  3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات جتميل ، اأ�سباغ لل�سعر ، مكياج ، عطور ، �سامبو ، �سابون ، م�سادات للعرق ، 
مواد �سنفرة ، م�ستح�سرات تعطري اجلو  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عود ميالنو 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اأفنيو ديه �سانزلزيه 34 ، 75008 باري�ض ، فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138543   
فـي الفئة  3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الب�سرة  منظفات   ، والوجه  الب�سرة  مرطبات  وحتديدا  بالب�سرة  العناية  م�ستح�سرات 
واحلمامات ، منظفات الب�سرة والوجه ، م�ستح�سرات ال�ستحمام الرغوية ، اأقنعة الوجه  
مناديل   ، اجل�سم  و�سابون  اجل�سم  غ�سول   ، اجل�سم  مق�سر   ، للتجاعيد  امل�سادة  الكرميات 
ومنظفات الب�سرة املبللة مبنظف للب�سرة ، مناديل جتميل مبللة م�سبًقا ، مق�سرات للب�سرة  
وكرميات  جل   ، املتهيجة  الب�سرة  وتهدئة  لتهدئة  ال�سوفان  حمام  عالج  م�ستح�سرات 
احلالقة جل ما بعد احلالقة وم�ستح�سرات ما بعد احلالقة ، بل�سم ال�سفاه ، م�ستح�سرات 
 ، والبخاخات   ، والبل�سم   ، ال�سامبو  وحتديدا   ، بال�سعر  العناية  منتجات  بال�سعر  العناية 
وامل�ستح�سرات ، والأم�سال ، وامللينات ، واملغذيات ، والزيوت ، وعالجات اإ�سالح ال�سعر غري 

الدوائية ، وامل�ستح�سرات الواقية من ال�سم�ض . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جون�سون اأند جون�سون 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

نيوجري�سي   ، نيوبرون�سويك   ، بالزا  جون�سون  اأند  جون�سون  ون   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
08933 ، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138544   
فـي الفئة  5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

كرمي عالج طفح احلفا�ض الطبي ، كرمي م�ساد للحكة ، م�ستح�سرات حمام طبي لتهدئة 
وخفيف اجللد املتهيج واحلكة و التهاب اجللد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جون�سون اأند جون�سون 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

نيوجري�سي   ، نيوبرون�سويك   ، بالزا  جون�سون  اأند  جون�سون  ون   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
08933 ، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138550   
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جمففات ال�سعر ، جمففات ال�سعر الكهربائية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة بحر املنتجات للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : العليا �سارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي 23.�ض.ب :5497 ، 
الريا�ض51422 ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138590   
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توفري موقع على النرتنت يحتوي على الخبار والفتتاحيات ، والآراء املتعلقة بالأحداث 
اجلارية ، توفري املعلومات والخبار عرب النرتنت فـي جمال التدريب على العمل ، ن�سر 

ال�سحف واملجالت والدوريات .  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الريا�ض 11411، �ض.ب : 478 ، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138591   
فـي الفئة  16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الن�سرات الإخبارية ، ال�سحف ، ورق التغليف ، النماذج املطبوعة ، املطبوعات ، الن�سرات ، 
املجالت ، الدوريات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث و الن�سر 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة العربية ال�سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الريا�ض  11411، �ض.ب :  478، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138592   

فـي الفئة  9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تطبيقات الهاتف املحمول والربامج القابلة للتنزيل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الريا�ض  11411، �ض.ب : 478 ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138593   

فـي الفئة  41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توفري موقع على الإنرتنت يحتوي على الأخبار والفتتاحيات والراء املتعلقة بالأحداث 

اجلارية ، توفري املعلومات والأخبار عرب الإنرتنت فـي جمال التدريب على العمل ، ن�سر 

ال�سحف واملجالت والدوريات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الريا�ض 11411 ، �ض ب : 478 ، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138594   

فـي الفئة  16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الن�سرات الإخبارية ، ال�سحف ، ورق التغليف ، النماذج املطبوعة ، املطبوعات ، الن�سرات ، 

املجالت)الدوريات( .  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الريا�ض 11411 ، �ض.ب : 478 ، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138595   

فـي الفئة  9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تطبيقات الهاتف املحمول والربامج القابلة للتنزيل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الريا�ض 11411 ، �ض.ب : 478 ، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138619   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات ال�سوكولته ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك 

والفريمي�سلي  وال�سباغيتي  التح�سري  �سريعة  والنودلز  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستاء 

واخلمرية و م�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل 

املجمد  والعجني  للطبخ  اجلاهزة  العجني  ومنتجات  )بهارات(  وال�سل�سات  والكات�ساب 

وحلويات  اللنب  م�ستقات  من  لي�ست  املجمدة  واحللويات  كرمي  والأي�ض  املجمدة  والباراتا 

والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  املجمدة  املجمدة واحللويات  الفواكه 

وال�ساغو و القهوة ال�سناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�سر 

من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�سروبات الأغذية )امل�ستملة فـي الأ�سا�ض على احلبوب 

والأع�ساب( والغريفيز )املرق( و�ساي الأع�ساب والع�سل والف�سار . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ض.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :  ال�سناعية الأولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك الأنا�سرياز عبدالرازق 

�ض.ب : 4115 ، ال�سارقة - الإ مارات العربية املتحدة  

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/26

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138676   
فـي الفئة  43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، الكافترييات   ، املقاهي  ، خدمات  املطاعم  ، خدمات  وامل�سروبات  الأطعمة  خدمات توفري 
التزويد  خدمات   ، )البارات(  احلانات  خدمات   ، )الكانتينات(  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم 
تقدمي  ، مطاعم  الذاتية  اخلدمة  ، مطاعم  وال�سراب  الطعام  وتوفري وحت�سري  وتقدمي 
الوجبات اخلفيفة ، مطاعم الوجبات اخلارجية ، خدمات �سالة الكوكتيل ، بوفيهات �سالة 
الكوكتيل ، خدمات بارات الواين ، خدمات النادي الليلي )توفري الطعام( ، خدمات ال�سيافة 
خدمات   ، الكوكتيل  و�سالت  واحلانات  للمطاعم  احلجز  خدمات   ، وال�سراب(  )الطعام 
ال�سيافة )الإقامة( ، اأماكن الإقامة املوؤقتة ، الفنادق ، الفنادق ال�سغرية )املوتيالت(  فنادق 
الإقامة  تاأمني  مكاتب   ، للم�سافرين  وجبات  وتقدمي  ترتيب   ، فندقية  خدمات   ، املنتجع 
)الفنادق والنزل( ، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة ، خدمات احلجز للفنادق والإقامة املوؤقتة  
تقدم  التي  واحلانات  املطاعم  خدمات   ، املوؤقتة  الإقامة  واأماكن  للفنادق  احلجز  خدمات 
برامج ولء العمالء التي توفر مزايا الفنادق واملطاعم واحلانات ملكافاأة العمالء املتكررين  
اأرا�سي  ت�سهيالت  توفري   ، اإقامة(  )اأماكن  العطالت  خميمات  خدمات   ، احليوانات  اإيواء 
املخيمات ، اأماكن اإقامة ال�سياح ، تاأجري غرف الإجتماعات ، نوادي الع�ساء ، خدمات احلجز 

املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة .  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هاك�سان ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

 ، تيت�سفيلد �سرتيت  - 30 جريت   24 ، ايل�سلي هاو�ض   ، فلور  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ثريد 

دبليو 1 دبليو 8 ، لندن ، اإنكلرتا ، اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/30

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139403
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

نقلها(  )باإ�ستثناء  الغري  ملنفعة  املنتجات  من  متنوعة  ت�سكيلة  جتميع 
البطانيات  حتديدا  املنتجات  هذه  و�سراء  معاينة  من  الزبائن  لتمكني 
واملنا�سف ، املفار�ض املنزلية ، املالب�ض اجلاهزة ، الأحذية ، حقائب اليد 

واملنتجات اجللدية ، ال�ساعات ، احللي من غري املعادن الثمينة ، الهدايا ، لعب الأطفال ، 
الأدوات والأواين املنزلية ، الف�سيات واأدوات املائدة ، وميكن تقدمي هذه املنتجات من خالل 

حمالت البيع بالتجزئة ومن خالل الإنرتنت .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : براندز فورل�ض )بي اف ال( �ض.م.ح 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 80794 ، جبل علي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139406
فـي الفئة 30من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدقيـــق   ، وال�ساغـــو  التابيوكا   ، الأرز   ، ال�سطناعية  والقهوة  والكاكــاو  وال�ســاي  القهـــوة 
وامل�ستح�سرات امل�ض نوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات املثلجة ، 
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل وال�سل�سات 

)التوابل( ، البهارات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة غلوبل فودز �ض.م.ل 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : خلدة الطريق العام ، مبنى الأمراء ، لبنان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139412

فـي الفئة 12من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املركبات واأجهزة النقل الربي واجلوي واملائي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )تويوتا موتور كوربوري�سن(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 ، تويوتا ، ت�سو ، تويوتا ، �سي ، ايت�سي ، كني ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

بالنتفاع وفقا لأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمات التجارية لدول جمل�ص التعاون 

لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 3493

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل  : 1995/12/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 559 فـي 1995/9/16م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ريد وينج �سو كومباين انك

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة عمان للتجهيزات وخدمات لل�سناعات البرتولية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة  

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 510 ر.ب : 112 بو�سر ، حمافظة م�سقط

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/10/22م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/22م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 105180
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/24م 
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1182 فـي 2017/2/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة تخيل انرتتينمنت منطقة حرة ذ.م.م 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : تلفزيون تخيل منطقة حرة ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإماراتية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : مكتب رقم : 501 ، الطابق اخلام�س ، دي اأ�س �سي تاور ، دبي 
�ستوديو �سيتي ، �س.ب : 502502 دبي ، الإمارات العربية املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/8/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/13م

 رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 105181
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/24م 
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1182 فـي 2017/2/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة تخيل انرتتينمنت منطقة حرة ذ.م.م 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : تلفزيون تخيل منطقة حرة ذ.م.م.

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اإماراتية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : مكتب رقم : 501 ، الطابق اخلام�س ، دي اأ�س �سي تاور ، دبي 
�ستوديو �سيتي ، �س.ب : 502502 دبي ، الإمارات العربية املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/8/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 9365 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/9/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 699 فـي 2001/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذي بروكرت اند غامبل كومبني 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اإجنلرتا ، �سي ات�س 62 

4 زد دي ، اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/13م

 رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 9366 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/9/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 699 فـي 2001/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذي بروكرت اند غامبل كومبني 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اإجنلرتا ، �سي ات�س 62 

4 زد دي ، اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/13م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 9367 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/9/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 699 فـي 2001/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذي بروكرت اند غامبل كومبني 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اإجنلرتا ، �سي ات�س 62 

4 زد دي ، اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/13م

 رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 9368 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/9/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 699 فـي 2001/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذي بروكرت اند غامبل كومبني 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اإجنلرتا ، �سي ات�س 62 

4 زد دي ، اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/13م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 9369  

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/9/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 699 فـي 2001/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذي بروكرت اند غامبل كومبني 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اإجنلرتا ، �سي ات�س 62 

4 زد دي ، اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 9370 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/9/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 699 فـي 2001/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذي بروكرت اند غامبل كومبني 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اإجنلرتا ، �سي ات�س 62 

4 زد دي ، اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/13م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 14845  

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/9/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 721 فـي 2002/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذي بروكرت اند غامبل كومبني 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اإجنلرتا ، �سي ات�س 62 

4 زد دي ، اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 14846 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/9/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 721 فـي 2002/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذي بروكرت اند غامبل كومبني 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اإجنلرتا ، �سي ات�س 62 

4 زد دي ، اململكة املتحدة 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/13م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 3146 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1995/10/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 538 فـي 1994/11/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ا�ستيال�س فارما انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة اأدوية احلكمة ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأردنية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : املنطقة ال�سناعية ، بيادر وادي ال�سري ، �س.ب : 182400 ، 

عمان 11118 ، الأردن
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الأردن

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/5/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 10833 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/10/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 701 فـي 2001/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ا�ستيال�س فارما انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة اأدوية احلكمة ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأردنية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : املنطقة ال�سناعية ، بيادر وادي ال�سري ، �س.ب : 182400 ، 

عمان 11118 ، الأردن
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الأردن

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/5/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/20م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 19476 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/7/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 746 فـي 2003/1/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ا�ستيال�س فارما انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة اأدوية احلكمة ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأردنية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : املنطقة ال�سناعية ، بيادر وادي ال�سري ، �س.ب : 182400 ، 

عمان 11118 ، الأردن
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الأردن

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/5/15م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 71969 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/10/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 976 فـي 2012/6/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : با�سي ا�س.ايه

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �ساندي�سك ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 5601 جريت اأوك�س باكوي ، �سان خو�سيه ، �سي اأيه 95119 ، 

الوليات املتحدة المريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة المريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/11/5م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/20م
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ا�ستــدراك
تنــــوه وزارة التجـــــارة وال�سناعــــة وترويـج اال�ستثمــار اإلــى اأنــه قــــد وقع خطاأ مادي عنـد ن�ســــر اإعـــــالن 
منح براءة االخرتاع للطلب رقم ) OM/P/2017/00150 ( ، املن�ســـــور فـي اجلريـــدة الر�سميـــة العـــدد 
)1362( ال�ســــادر بتاريـــخ 1ربيـع االأول 1442هـ ، املوافق 18 اأكتوبر 2020م ، اإذ ورد رقم الرباءة )11( 

( كاالآتي :   Patent/English Abstract ( بالو�سف املخت�سر باللغة االإجنليزية

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�سناعــة

 وترويــج اال�ستثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة
دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة 

)22(2017/5/23
)21(OM/P/2017/00150
)44( 2019/12/22

اجلريدة الر�سمية رقم : 1323
)45(
)11(377

A01N 25/32 , 25/00 ,41/02 Int.Cl.(51)

)71(
جون�سون ماثي بابليك ليمتد كومباين )بريطانيا( 1
2
3

)72(
بوال ، اأندرو ، كيه1
2
3

دي نورا هولدينجز يو ا�س ، اإنك )الواليات املتحدة االأمريكية(1)73(
2

)74(
اأبو غزالة للملكية الفكرية 1
2
3

30PCT/US2015/064846 9/12/2015
 62/089,770     9/12/2014   US 

)12(

)54(
طرق لالإنتاج االإلكرتوليتي املبا�سر ملحاليل هالو�سولفامات اأو هالو�سولفوناميد مائية       م�ستقرة 

عالية الرتكيز
تبداأ احلماية من تاريخ 2015/12/9 وتنتهي بتاريخ 2035/12/8

)57( يتعلق االخرتاع احلايل بطرق واأجهزة للتوليد الكهروكيميائي املبا�سر ملحاليل مائية م�ستقرة 
 -N ، هالو �سولفامات-N عالية الرتكيز مكونة من خالئط من اأنواع الهالوجني احلرة ، مركبات
هالو �سولفونوميد ، ومركبات اأخرى ت�ستخدم فـي تطبيقات املبيدات احليوية . ميكن تخليق 
الرقم  املرغوب وقيمة  االأنواع ذات الرتكيز  املطلوب من هذه  املحتوى  املحتوية على  املحاليل 
الهيدروجيني املرغوبة من خالل التحليل الكهربي ملحاليل ملح مائية حتتوي على خالئط 
من مركبات هاليد معدنية ، حم�س �سولفاميك ، ومواد م�سافة اأخرى ح�سب الرغبة . التحكم 
فـي الرتكيبات الن�سبية ملحاليل امللح امل�ستخدمة فـي حت�سري حماليل املبيدات احليوية املرغوبة 
اإلى جانب ظروف التحليل الكهربي ميكنها اإنتاج حملول املبيد احليوي بالرتكيب واخل�سائ�س 

املرغوبة .

 

 الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 
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Patent / English Abstract   
 

May 23, 2017 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2017/00150 (21) 
December 22, 2019 

Official Gazette No.: 1323 
(44) 

 (45) 

150 (11) 
A01N 25/32 , 25/00 , 41/02 Int. Cl.8 (51) 

JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY [GB/GB] 1 )71( 
 2 
 3 
BOAL, Andrew, K. 1 )72( 
 2 
 3 
De Nora Holdings US, Inc. [US/US] 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
 3 
PCT/US2015/064846   09.12.2015 
 

62/089,770   09.12.2014   US  

(30) 

Patent (12) 
(54)         METHODS FOR THE DIRECT ELECTROLYTIC PRODUCTION OF STABLE, HIGH            
         CONCENTRATION AQUEOUS HALOSULFAMATE OR HALOSULFONAMIDE SOLUTIONS. 
 

     Protection starting from  09.12.2015  to  08.12.2035 
 

(57) Methods and apparatuses for the direct electrochemical generation of high concentration, stable 

aqueous solutions comprised of mixtures of free halogen species, N-halosulfamate compounds, N- 

halosulfonamide, and other compounds for biocidal applications is disclosed. Solutions containing the 

desired content of these species, with the desired concentration and pH value, is achieved through the 

electrolysis of aqueous brines containing mixtures of metal halide compounds, sulfamic acid, and other 

additives as desired. Controlling the relative compositions of the brines used to prepare the desired 

biocidal solutions, as well as the electrolysis conditions, can produce the biocidal solution with the 

desired composition and properties. 
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وال�سحيــــــــح هـــــــو :
 الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�سناعــة

 وترويــج اال�ستثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة
دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة 

)22(2017/5/23
)21(OM/P/2017/00150

)44( 2019/12/22
اجلريدة الر�سمية رقم : 1323

)45(
)11(377

A01N 25/32 , 25/00 ,41/02 Int.Cl.(51)

)71(
جون�سون ماثي بابليك ليمتد كومباين )بريطانيا( 1
2
3

)72(
بوال ، اأندرو ، كيه1
2
3

دي نورا هولدينجز يو ا�س ، اإنك )الواليات املتحدة االأمريكية(1)73(
2

)74(
اأبو غزالة للملكية الفكرية 1
2
3

30PCT/US2015/064846 9/12/2015
 62/089,770     9/12/2014   US 

)12(

)54(
طرق لالإنتاج االإلكرتوليتي املبا�سر ملحاليل هالو�سولفامات اأو هالو�سولفوناميد مائية       م�ستقرة 

عالية الرتكيز
تبداأ احلماية من تاريخ 2015/12/9 وتنتهي بتاريخ 2035/12/8

)57( يتعلق االخرتاع احلايل بطرق واأجهزة للتوليد الكهروكيميائي املبا�سر ملحاليل مائية م�ستقرة 
 -N  ، N- هالو �سولفامات  ، مركبات  الهالوجني احلرة  اأنواع  عالية الرتكيز مكونة من خالئط من 
هالو �سولفونوميد ، ومركبات اأخرى ت�ستخدم فـي تطبيقات املبيدات احليوية ، ميكن تخليق 
املحاليل املحتوية على املحتوى املطلوب من هذه االأنواع ذات الرتكيز املرغوب وقيمة الرقم 
الهيدروجيني املرغوبة من خالل التحليل الكهربي ملحاليل ملح مائية حتتوي على خالئط 
التحكم   ، الرغبة  ح�سب  اأخرى  م�سافة  ومواد   ، �سولفاميك  حم�س   ، معدنية  هاليد  مركبات  من 
احليوية  املبيدات  حماليل  حت�سري  فـي  امل�ستخدمة  امللح  ملحاليل  الن�سبية  الرتكيبات  فـي 
املرغوبة اإلى جانب ظروف التحليل الكهربي ميكنها اإنتاج حملول املبيد احليوي بالرتكيب 

واخل�سائ�س املرغوبة .
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ا�ستــــدراك

تنـــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــة وترويج اال�ستثمار اإلى اأنـــه قـد وقـع خطاأ مـادي عنــــد ن�سـر 

الر�سمية  اجلريدة  فـي  املن�سورة   ،  )118953( رقــم  التجاريــــة  العالمـــة  ت�سجيـــل  بيانــــات 

العـــدد )1358( ، ال�ســـادر بتاريـــخ 2 �سفـــــــر 1442هـ ، املوافـــــق 20 �سبتمبــــــر 2020م ، اإذ ورد 

�سكل العالمة كاالآتـي :

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

لـــذا لـــزم التنويـــه . 

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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البنك املركزي العماين

اإعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقم 2000/114 ، يعلن البنك املركــزي العماين اأن القيمــة الإجماليــة للنقــد املتـــداول فـي 

ال�سلطنـة حتـى نهايـــة �سهر �سبتمرب 2020م قـد بلغـــت : 1٫793٫463٫075/375 ريـــال عمانـي

) مليارا و�سبعمائة وثالثة وت�سعني مليونا واأربعمائة وثالثة و�ستني األفا وخم�سة و�سبعني 

ريال عمانيا وثالثمائة وخم�سا و�سبعني بي�سة فقط ( .

البنك املركزي العماين 
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�سامل بن خمي�س بن حممد القريني 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال بطحاء الأ�سخر لبيع احلديد واخلردة �س.م.م
يعلن �سامل بن خمي�س بن حممد القريني اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة رمال بطحاء الأ�سخر 
 ،  1197248 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �س.م.م  واخلردة  احلديد  لبيع 
اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
 ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

�س.ب : 851 ر.ب : 319 
هاتف رقم : 90333393 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النهيم الع�سرية �س.م.م
يعلن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
�سركة النهيم الع�سرية �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1089701 ، 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/10/7م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
الغربة ال�سمالية - ولية بو�سر - حمافظة م�سقط

�س.ب : 756 ر.ب : 112روي
هاتف رقم : 24499858 فاك�س رقم:24121336

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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مكتب ال�سرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو عائ�سة املتحدة �س.م.م

يعلن مكتب ال�سرق الأو�سط لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع اأبو عائ�سة 
، وفقا لتفاق  بالرقـم 1113568  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، �س.م.م  املتحدة 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/6/29م  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
�س.ب : 126 ر.ب : 103

هاتف رقم : 24222434 - 97139475 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعـلـى كـــــل مـن عليـــه حقــوق لل�سركـــة اأن يوؤديهــا للم�سفـــي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

الديوان لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سغالت امليكانيكية للخدمات �س.م.م

امليكانيكية  امل�سغالت  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  احل�سابات  لتدقيق  الديوان  �سركة  تعلن 
للخدمات �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1320991 ، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/9/27م ، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
�س.ب : 920 ر.ب : 117

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــية
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مكتب احل�سافـــة لتدقيــق احل�سابــات وال�ست�ســارات املالية والقت�ساديــة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة لل�سكك احلديدية �س.م.م
يقــوم  اأنـه  والقت�سادية  املالية  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  احل�سافة  مكتب  يعلن 
بت�سفـيــة �سركــة املتحدة لل�سكك احلديدية �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/9/14م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،  1193773 بالرقـم 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
اخلويـر - ولية بو�سر - محافظة م�سقط

�س.ب : 171 ر.ب : 620
هاتف رقم : 92385486 - 24486073

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتب الكون - محا�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سافـي احلديثة للتجارة �س.�س.و
يعلـن مكتـب الكــون - محا�سبون قانونيـون - اأنـــه يقــوم بت�سفـيــة �سركـة الت�سافـــي احلديثة 
للتجارة �س.�س.و ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3229319 ، وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/9/29م  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
 اخلو�س - ولية ال�سيب - محافظة م�سقط

�س.ب : 1124 ر.ب : 121 ال�سيب
هاتف رقم :99228511

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب اأركان م�سقط الوطنية 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معهد جلفار للتدريب �س.م.م
يعلن مكتب اأركان م�سقط الوطنية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة معهد جلفار للتدريب �س.م.م ، 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،  1080200 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
 ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/10/15م 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي :
ولية العامرات - محافظة م�سقط

�س.ب : 378 ر.ب : 112
هاتف رقم :95914039

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتب مقبول ح�سني مو�سى يو�سف لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأف�سل العاملية �س.م.م
�سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  يو�سف  مو�سى  ح�سني  مقبول  مكتب  يعلن 
 ،  1764594 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �س.م.م  العاملية  الأف�سل 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/2/17م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
�س.ب : 385 ر.ب : 114

هاتف رقم :24799350 فاك�س رقم:24701098
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب طالل اأبوغزالة و�سركاه - محا�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فاروق العاملية �س.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  اأبوغزالة و�سركاه - محا�سبون قانونيون -  يعلن مكتب طالل 
وفقا   ،  1789830 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �س.م.م  العاملية  فاروق 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/10/1م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
الوطية - بناية الرميلة - الطابق الثاين - مكتب رقم:22

�س.ب : 2366 ر.ب : 122
هاتف رقم :24560153 - 24563650

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتب النربا�س املتاألق ملراجعة وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل �سنك الأهلية �س.م.م

�سركة  بت�سفـيــــة  يقــــوم  اأنـــه  احل�سابــات  وتدقـيـــق  ملراجعــة  املتاألق  النبــرا�س  مكتــب  يعلــن 
 ،  1211057 بالرقـم  الـتـــجاري  ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلـــة   ، �س.م.م  الأهليـــة  �سنـــك  معالـــم 
اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
هاتف رقم : 79666404 - 96097443

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو اليقظان الربا�سدي للتجارة - تو�سية

اأبو  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  وتدقيق  ملراجعة  املتاألق  النربا�س  مكتب  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة    ، تو�سية   - للتجارة  الربا�سدي  ليقظان 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى  1268276 ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي :
هاتف رقم : 79666404 - 96097443

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليفي املتحدة - ت�سامنية

 - املتحدة  �سركة اخلليفي  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  لتدقيق احل�سابات  الباطنة  اأ�سواء  يعلن مكتب 
وحـده  وللم�سفي   ،  1254020 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�س.ب : 526 ر.ب : 311
هاتف رقم : 99706599

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  الإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  يدعــــو  مــــا 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ن�سيم احليل الوطنية �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع ن�سيم احليل  يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات 
الوطنية �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1053616 ، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  ، وللم�سفي وحـده  املوؤرخ 2020/10/13م  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
الغربة اجلنوبية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط 

�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 
هاتف رقم : 24595913 - 93513109 فاك�ش رقم :24595912

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جيكور �ش.م.م

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
التفاق  وفقا   ،  1027486 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  جيكور 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/8/1م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي :
الغربة اجلنوبية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط 

�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 
هاتف رقم : 24595913 - 93513109 فاك�ش رقم :24595912

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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�سالح بن عبداللـه بن محمد الفار�سي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإح�ساءات اجليولوجية �س.م.م

الإح�ســـاءات  �سركــــة  بت�سفـيــة  يقــــوم  اأنـــه  الفار�سي  محــمد  بن  عبداللـه  بن  �سالح  يعلـن 
اجليولوجية �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1299665 ، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
�س.ب : 704 ر.ب : 130
هاتف رقم :99286666

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـــة اأن يوؤديـها للم�سفـــي 

على العنــوان امل�ســار اإليــه .
امل�سفــي

محمد بن مبارك بن را�سد احلجري 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركزية لقطع الغيار - تو�سية

 - الغيار  املركزية لقطع  يقــوم بت�سفـيــة �سركة  اأنـه  را�سد احلجري  يعلن محمد بن مبارك بن 
تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1249250 ، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
 محافظة الربميي - �سلطنة عمان 

هاتف رقم :94449044
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطيف خلدمات الطاقة �س.م.م

خلدمات  الطيف  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احلجري  را�سد  بن  مبارك  بن  محمد  يعلن 
الطاقة �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1215414 ، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
 محافظة الربميي - �سلطنة عمان 

هاتف رقم :94449044
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

ريا�س بن اإبراهيم بن علي الوهيبي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروائع املتحدة للتجارة �س.م.م

يعلن ريا�س بن اإبراهيم بن علي الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الروائع املتحدة للتجارة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1232841 ، وفقا لتفاق ال�سركاء  �س.م.م ، وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ 2020/10/22م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي :
ولية مطرح - محافظة م�سقط

�س.ب : 1046 ر.ب : 112
هاتف رقم :92763323

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة فهد بن علي بن حمدان احلامدي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة فهد بن علي بن حمدان 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - للتجارة  و�سريكه  احلامدي 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/10/6م  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،  1220683
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية �سحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الول

�س.ب :70 ر.ب : 319
هاتف رقم :26857088 - 99649962 فاك�س رقم :26857087 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املريخ للم�ساريع املميزة للمقاولت �س.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املريخ للم�ساريع املميزة  يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة 
للمقاولت �س.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1223281 ، وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/9/24م  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي :
ولية �سحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الول

�س.ب :70 ر.ب : 319
هاتف رقم :26857088 - 99649962 فاك�س رقم :26857087 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
امل�سفــي

-279-



اجلريدة الر�سمية العدد )1364(

مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كنوز البوادي للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  البوادي  كنوز  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احل�سابات  لتدقيق  النجاح  مكتب  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،  1781537 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

را�سد بن �سامل بن را�سد الكيومي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد �سامل را�سد الكيومي للمقاوالت �ش.م.م

يعلـن را�سد بن �سامل بن را�سد الكيومي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة را�سد �سامل را�سد الكيومي 
انتهاء  عـــن   ،  1222137 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.م  للمقاوالت 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

�سلطان بن را�سد بن حمدان العمراين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة الروؤية احلقيقية املتكاملة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

احلقيقية  الروؤية  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  العمراين  حمدان  بن  را�سد  بن  �سلطان  يعلـن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - واملقاوالت  للتجارة  املتكاملة 

1123944 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

�سهيل بن ر�سول بن بخ�ش البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة مركز امل�ستقبل الذهبي للتدريب والتطوير  �ش.م.م

الذهبي  امل�ستقبل  ل�سركــــة مركز  امل�سفــــي  البلو�سي ب�سفـتـــــه  ر�سول بن بخ�ش  �سهيل بن  يعلـن 
للتدريب والتطوير �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1218268 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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مكتب مقبول اخلابوري للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 لل�سركة العمانية ل�سناعة االأنابيب املرنة �ش.م.ع.م

امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  القانونية   واال�ست�سارات   للمحاماة  اخلابوري  مقبول  مكتب  يعلـن 
ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، �ش.م.ع.م  املرنة  االأنابيب  ل�سناعة  العمانية  لل�سركــــة 
الـتجــاري بالرقـــم 1551361 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ املوالح الوطنية - تو�سية
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية  ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
ل�سركــــة �سموخ املوالح الوطنية - تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

1150530 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفهد للم�ساريع الكربى - تو�سية

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية  ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - الكربى  للم�ساريع  الفهد  ل�سركــــة 

بالرقـــم 1153070 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سهول فلج بني ربيعة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية  ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - واملقاوالت  للتجارة  ربيعة  بني  فلج  �سهول  ل�سركــــة 
ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1096641 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي 

لل�سركة .
امل�سفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية للتجارة والتوزيع �ش.م.م

امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلـن 
ل�سركــــة العاملية للتجارة والتوزيع �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

1283094 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور�ش قلهات للتجارة - تو�سية

امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلـن 
ل�سركــــة نور�ش قلهات للتجارة - تو�سية  ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

1833103 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سماء فنجاء املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، واملقاوالت �ش.م.م  للتجارة  املتحدة  �سماء فنجاء 

بالرقـــم 1086041 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإبراهيم بن حممد بن �سامل البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سالة املجد احلديثة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن اإبراهيم بن حممد بن �سامل البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأ�سالة املجد احلديثة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1156333 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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حممد بن زاهر بن حممد الكعبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف حما�سة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حممد بن زاهر بن حممد الكعبي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة طيف حما�سة للتجارة  - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1196966 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

�سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوا�سل اخلري  �ش.م.م

يعلـن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة بوا�سل اخلري �ش.م.م ، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1046631 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإبراهيم بن اأحمد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإثمار للمنتجات اال�سمنتية  �ش.م.م

يعلـن اإبراهيم بن اأحمد احلارثي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة االإثمار للمنتجات اال�سمنتية 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1048360  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

جمال بن نا�سر بن حمدون الرحبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطي عجمان  �ش.م.م

عجمان  �سواطي  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الرحبي  حمدون  بن  نا�سر  بن  جمال  يعلـن 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1058159  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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اأحمد بن �سيف بن حممد املحاربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعيان الدولية للتجارة   �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �سيف بن حممد املحاربي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأعيان الدولية للتجارة 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1024741  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزوايا الدولية للتجارة �ش.م.م

الدولية  الزوايا  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  املحاربي  حممد  بن  �سيف  بن  اأحمد  يعلـن 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1034178 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

عدنان بن عبدالرحيم بن �سعيد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد بركاء للتجارة - ت�سامنية

بركاء  احتاد  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  البلو�سي  �سعيد  بن  بن عبدالرحيم  يعلـن عدنان 
عـــن   ،  1014876 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

علي بن عبدالـلـه بن حممد االإ�سماعيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة ال�سيح االأخ�سر الوطنية للتجارة - ت�سامنية

ال�سيح  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  االإ�سماعيلي  حممد  بن  عبداللـه  بن  علي  يعلـن 
الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة  الوطنية  االأخ�سر 

بالرقـــم 1147735 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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اإ�سحاق بن عبدالـلـه بن حممد االإ�سماعيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحى االأ�سيل للتجارة - ت�سامنية

االأ�سيل  �سحى  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  االإ�سماعيلي  حممد  بن  عبداللـه  بن  اإ�سحاق  يعلـن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 5137250 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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