
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1366(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة 

                             ديـوان البـالط ال�سلطانـي

قــــــــــــرار ديواين رقـــــــــــــم 2020/30       �سـادر فــــي 2020/11/12 با�ستبـــدال ع�ســـو املجلــ�س       
البلـــدي ملحافظـــة م�سقـــط .                                

                                  وزارة الرتبيــــة والتعليــــم                                           
قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/199    �سـادر فــي 2020/11/11 بتعــديل بع�س اأحكــام لئحـــة 

تنظيم و�سائل النقل املدر�سية .
         وزارة العمـــــل                                         

قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/301    �ســـادر فــــي 2020/11/9 بت�سكيــــل املجلــــ�س املركـــــزي                                                                 
للم�ساءلة الإدارية وحتديد نظام عمله .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة

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

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

رقم 
ال�سفحة

 الأحد 29 ربيـــع الأول 1442هـ                                                 املـوافـــــق 15 نوفمبــــــر 2020م
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                           البنــك املركــزي العمانـــي
اإعالن ب�ساأن القيمة الإجمالية للنقد املتداول فـي ال�سلطنة اإلى نهاية �سهر اأكتوبر 2020م .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سموخ العفية الأهلية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رموز بحر العرب العاملية لالأ�سماك �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق العفية الع�سرية للتجارة �س.�س.و .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل احلرية للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سيد للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة الربميي الع�سرية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع تيماء للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سريع املتحدة جللب الأيدي العاملة �س.�س.و .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن مبارك العلوي و�سريكه للتجارة 

واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول النه�سة الوطنية - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو جهاد احلمادي للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو م�سلم احلمداين و�سريكه - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ملركز �سور امللكي للعيادات التخ�س�سية - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإبداعات العاملية للمقاولت �س.م.م .

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

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإتقان املتكاملة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفا جمان للنقل واخلدمات �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار املدينة املتحدة للتجارة واملقاولت - تو�سية .



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ج�سور ودام للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الأ�سايل احلديثة �س.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن العمارة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سن علي متان تبوك للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعامل الوطنية لال�سترياد والت�سدير �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع جبال بركاء التجارية �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رو�سة النور للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الف�سل للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم الـملدة ال�سافية للتجارة واملقاولت �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلودة لل�سرياميك - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الراي للخدمات البيطرية - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبل الطور للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقليات البقيع - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليدان للتنمية امل�ستدامة �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوب اأرزات للتجارة واملقاولت - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي ربيع اأحمد باعنقود وولده للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حي اخلليج للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ستوائية املتحدة للتجارة �س.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمرانية املتحدة للتجارة واملقاولت �س.م.م .

واخلدمات  لالإعمار  امل�سرقـــة  اجلزيرة  ل�سركــة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 
التجارية - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهاب الداخلية للتجارة واملقاولت �س.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور �سحم املتحدة للتجارة - ت�سامنية .

رقم 
ال�سفحة
187
187
188
188
189
189
189
189
190
190
190
190
191
191
191
191

192
192
192

192
193
193





قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

ديـوان البـالط ال�سلطانـي

قــــرار ديوانــي

رقــــم 2020/30

ا�ستنادا اإلى قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/116 ،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/81 بالتعيني فـي بع�س املنا�سب ،

واإلى الالئحة التنفيذية لقانون املجال�س البلدية ال�سادرة بالقرار الديواين رقم 2012/15 ،

واإلى القــــرار الديواين رقـــــم 2016/39 بت�سميـــة اأع�ســــاء املجل�س البلدي للفتــــرة الثانـيــة 

مبحافظة م�سقط ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

ت�ستبــدل �سعــادة الدكتــورة فاطمــة بنت محمد بن باقــر العجميــة ع�سوة املجل�س البلدي 

ملحافظة م�سقط ممثلة وزارة ال�سحة ، لتكون الدكتورة ثمرة بنت �سعيد بن محمد الغافرية 

بديال عنها .

املــادة الثانيــــة

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

�ســدر فـي : 26 من ربيع الأول 1442هـ

املـوافـــــق : 12 من نوفمبـــــــــر 2020م

خالد بن هالل بن �سعود البو�سعيدي

وزيـــــــــــــر ديــــــــوان البـــــــــالط ال�سلطانـــــــــــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

وزارة الرتبيــــة والتعليــــم

قــرار وزاري

رقـــم 2020/199 

بتعديل بع�ض اأحكام الئحة تنظيم و�سائل النقل املدر�سية

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/79 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الرتبية والتعليم 
واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

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

واإلى الئحة تنظيم و�سائل النقل املدر�سية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2020/58 ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

ي�ستبدل بامللحق رقم )1( املرفق بالئحة تنظيم و�سائل النقل املدر�سية امل�سار اإليها ، امللحق 
املرفق بهذا القرار .

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي  : 25/  3  / 1442هـ

املـوافــــق  :  11 / 2020/11م

د . مديحة بنت اأحمد ال�سيبانية

وزيـــــــــــــــرة الرتبيــــــــــــة والتعليـــــــــــــم
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

ملحق رقم )1(

عقد ا�ستئجار و�سيلة النقل املدر�سية

اإنه فـي يوم          املوافق     /     /   20م ، مت االتفاق بني كل من :

1 - وزارة الرتبية والتعليم 

وميثلها فـي التوقيع مدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة /

�سندوق الربيد : ......     والرمز الربيدي : ........                   )طرف اأول(

الفاك�ض :.........

2 - املالـــك/

الرقم املدين :

رقم الهاتف :                                                                                  )طرف ثان(

�سجل جتاري رقم  :                                          

وقد اتفق الطرفان على االآتي :

البند االأول : 

تعد الئحة تنظيم و�سائل النقل املدر�سية ، وا�سرتاطات االأمن وال�سالمة فـي و�سائل نقل 

الطلـــبة ، واأي قـــرارات ت�سدرهـــا الـــوزارة مــن وقــت الآخر فـــي �ســاأن مو�ســوع العقــد جــزءا 

ال يتجزاأ من العقد .

البند الثاين : 

يلتــزم الطرف الثاين بتوفيــر )حافلـة/ مركبة/ قارب( رقم )   /   ( ، ونوعها )               ( 

مع �سائق مقابل مبلغ قدره ).... ر.ع(  ..... ريال عماين ، يدفعها الطرف االأول فـي نهاية 

كل �سهر ميالدي وملدة )10( ع�سرة اأ�سهر خالل العام الدرا�سي الواحد .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

البند الثالث : 

ي�سري هذا العقد ملدة )10( ع�سرة اأ�سهر ، تبداأ من    /   /   20م ، وتنتهي فـي   /   /   20م ، ويجوز 

الأي من الطرفني اإنهاء العقد قبل نهايته ، �سريطة اإخطار الطرف االآخر كتابة قبل تاريخ 

اإنهائه مبدة ال تقل عن )2( �سهرين على االأقل .

البند الرابع : 

يلتزم الطرف الثاين باأن تكون و�سيلة النقل املدر�سية و�سائقها مو�سوع العقد فـي خدمة 

مدر�سة ................... ، مدة مت�سلة من ال�ساعة .... ، حتى ال�ساعة .... يوميا ، ما عدا 

اأيام العطالت االأ�سبوعية ، واالأعياد ، واملنا�سبات الر�سمية .

البند اخلام�ض : 

يحق للطرف االأول اأن يطلب من الطرف الثاين كتابيا خالل فرتة امتحانات ال�سفوف 

من 5 - 12 بف�سليه : االأول والثاين ، والدور الثاين توجيه خدمة و�سيلة النقل املدر�سية 

اإلى مدر�سة اأخرى غري املن�سو�ض عليها فـي العقد ، على اأن تكون داخل حدود املديرية .

البند ال�ساد�ض : 

يلتزم الطرف الثاين بتنفيذ كل ما يكلف به من اأعمال من قبل املديرية اأو املدر�سة ، طاملا 

كان ذلك خالل �ساعات العمل الر�سمية ، وفـي حدود املديرية التي يعمل بها ، ويحق للطرف 

االأول تكليفه فـي غري �ساعات العمل الر�سمية اأو خارج املديرية التي يعمل بها مقابل اأجر 

يومي يحدد باتفاق الطرفني .

البند ال�سابع : 

يحق للطرف االأول اأن ي�ستقطع من الطرف الثاين ر�سم جتديد عقد و�سيلة النقل املدر�سية 

املن�سو�ض عليها فـي امل�سل�سل رقم )4( من اجلدول املرفق بالقرار الوزاري رقم 2018/34 

االأجر  قيمة  من  وذلك   ، والتعليم  الرتبية  وزارة  تقدمها  التي  اخلدمات  ر�سوم  بتحديد 

ال�سهري لل�سهر االأول املحددة فـي البند الثاين من العقد .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

البند الثامن : 

فـي حال تخلف الطرف الثاين عن نقل الطلبة ، فاإنه يحق للطرف االأول ا�ستئجار و�سيلة 

من  اال�ستئجار  قيمة  تخ�سم  اأن  على   ، الثاين  الطرف  ح�ساب  على  اأخرى  مدر�سية  نقل 

مقدار  خ�سم  �سيتم  فاإنه   ، اال�ستئجار  عدم  حالة  وفـي   ، االأول  الطرف  لدى  م�ستحقاته 

القيمة االإيجارية عن اليوم الذي تخلف فيه عن نقل الطلبة .

البند التا�سع : 

فـي حال خمالفة الطرف الثاين الأي بند من بنود العقد ، اأو عدم تقيده بالتعليمات املوجهة 

اإليه ، فاإنه يحق للطرف االأول توقيع غرامة مالية بواقع )5%( خم�سة فـي املائة من قيمة 

االأجر ال�سهري املحددة فـي البند الثاين من العقد ، وذلك عن كل خمالفة مثبتة ، وفـي 

حال تكرار املخالفة يحق للطرف االأول اإنهاء العقد .

البند العا�سر : 

فـي حال قيام الطرف االأول باإغالق املدر�سة الأي ظرف فـي غري االأوقات املحددة لالإجازات 

الر�سمية ، ملدة تزيد على )30( ثالثني يوما مت�سلة تت�سمن االإجازات الر�سمية خالل مدة 

�سريان العقد ، فيجوز للطرف االأول اأن يدفع للطرف الثاين ن�سبة )60%( �ستني فـي املائة 

من قيمة االأجر ال�سهري املحددة فـي البند الثاين من العقد عن فرتة التوقف الفعلية .

البند احلادي ع�سر : 

يجوز للطرف االأول اإنهاء العقد دون اأي اإخطار فـي احلاالت االآتية :

ب�سبب  الفعلية  االأيام  املدر�سية خالل  النقل  و�سيلة  باإيقاف  الثاين  الطرف  قيام   -  1

مطالبته برفع القيمة االإيجارية .

اأو اأي من تابعيه باأي من التزاماته املن�سو�ض عليها فـي  2 - اإخالل الطرف الثاين 

العقد اإخالال ج�سيما .

3 - ا�ستخدام و�سيلة نقل مدر�سية اأخرى بخالف و�سيلة النقل املدر�سية املتفق عليها 

دون موافقة الطرف االأول .
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البند الثاين ع�سر : 

يخ�سع هذا العقد لكافة القوانني واالأنظمة واللوائح املعمول بها فـي ال�سلطنة ، وفـي حالة 

حدوث خالف بني الطرفني حول تف�سري اأو تنفيذ اأي بند من بنود العقد ، ومل يتم حله 

بالطرق الودية ، يحال اإلى حمكمة الق�ساء االإداري للف�سل فيه .

البند الثالث ع�سر : 

حرر هذا العقد باللغة العربية من )5( خم�ض ن�سخ ، )4( اأربع منها للطرف االأول ، وواحدة 

للطرف الثاين ، للعمل مبوجبها .

الطرف الثاين             الطرف االأول                                

      وزارة الرتبية والتعليم                 املالـــــك /

مرفـــق :

- ن�سخة من العقد ونظام نقل الطلبة اإلى الطرف الثاين )املــالك( .

- ن�سخة من العقد اإلى ق�سم احلافالت واإدارة املدر�سة .
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وزارة العمــــل

قـــرار  وزاري

رقــــم 2020/301

بت�سكيل املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية وحتديد نظام عمله

ا�ستنادا اإلى قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120  ، 
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/89 بتحديد اخت�سا�سات وزارة العمل واعتماد هيكلها التنظيمي ، 
 واإلى القرار رقم  2017/3 بت�سكيل املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية ، وحتديد نظام عمله ، 

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

املــادة الأولـــــى 

ي�سكل املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية من اأع�ساء اأ�سليني على النحو الآتي : 
- وكيــــل وزارة العـــدل وال�ســـــوؤون القانونيـــة                              رئي�ســـــــا

- وكيل وزارة العمل لتنمية املوارد الب�سرية .

- وكيل وزارة النقل والت�سالت وتقنية املعلومات للنقل .

ويكــون كــــل مـــن :
- وكيل وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار للتجارة وال�سناعة .

- وكيل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار للتدريب املهني .

- وكيل وزارة التنمية الجتماعية .

- وكيل وزارة الرتبية والتعليم لل�سوؤون الإدارية واملالية .

اأع�ساء احتياطيني يحل اأي منهم محل رئي�س املجل�س اأو من يتعذر ح�سورهم من الأع�ساء 
الأ�سليني .

املــادة الثانيــــة

يكون مدير الدائرة القانونية فـي وزارة العمل اأمينا ل�سر املجل�س ، ويحل محله عند تعذر 
ح�سوره املدير امل�ساعد ، اأو اأحد الباحثني القانونيني فـي الدائرة .
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املــادة الثالثــــة

تنعقد جل�سات املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية فـي مقر وزارة العمل بعد التن�سيق مع 
اأع�ساء املجل�س ، بناء على ما يعر�سه عليهم اأمني �سر املجل�س ، على اأن يتم اإبالغ الأع�ساء 

مبوعد اجلل�سة ، وجدول الأعمال قبل التاريخ املحدد ملوعد النعقاد بوقت كاف .

املــادة الرابعــــة

يتقا�سى اأع�ساء املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية ، واأمني �سر املجل�س اأو من يقوم مقامه 
بدل ح�سور عن كل جل�سة من جل�سات املجل�س التي يح�سرونها ، على اأن ي�سدر بهذا البدل 

قرار من وزير العمل ، بعد موافقة وزارة املالية .

املــادة اخلام�ســـة

يتولى اأمني �سر املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية املهام الآتية :
اإلى  الإحالة  وقرارات   ، الإدارية  امل�ساءلة  جمال�س  قرارات  من  التظلمات  ت�سلم   -  1
املجل�س ، وقيدها فـي ال�سجل املعد لهذا الغر�س فور ورودها ، واإعداد بيان بها ، 
ويجــــب اأن يثبـــت فـي هذا ال�سجل رقم التظلم ، اأو رقم قرار الإحالة ، وتاريخه ، 

وا�سم املوظف ، ووظيفته ، ودرجته ، واملخالفة املن�سوبة اإليه .

2 - اإعداد ملف با�سم املوظف يودع فـيه التظلم ، اأو قرار الإحالة ، ومحا�سر التحقيقات 
التي اأجريت فـي �ساأن املخالفة املن�سوبة اإليه ، ومذكرة املحقق بنتيجة التحقيق ، 

وغري ذلك من الأوراق ذات ال�سلة باملو�سوع .

3 - عر�س امللف الوارد فـي البند )2( على رئي�س املجل�س اأو من يحل محله ، خالل)3( 
ثالثة اأيام من تاريخ تلقي التظلم ، اأو قرار الإحالة ليحدد تاريخا لنظر التظلم ، 
اأو جلل�سة امل�ساءلة ، وفـي جميع الأحوال يجب األ يتجاوز هذا املوعد )2( اأ�سبوعني 

من التاريخ املذكور .

اإلى املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية بتاريخ  اأو املحال   ، اإبالغ املوظف املتظلم   - 4
 ، اأو اجلل�ســة املحــددة مل�ساءلته بح�سب الأحوال ، حل�سـور اجلل�ســة   ، نظـــر تظلمـــه 
اإلى املجل�س - املخالفة املن�سوبة  على اأن يت�سمن هذا الإبالغ - بالن�سبة للمحال 

اإليه .
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5 - حترير حما�سر جل�سات امل�ساءلة ، يثبت فـيها ما اتخذ من اإجراءات ، وما اأجري 
من حتقيقات ، وما اتخذ من قرارات ، ويجب اأن توقع هذه املحا�سر من رئي�س 

واأع�ساء املجل�س احلا�سرين ، واأمني ال�سر .
على  يومني   )2( خالل  املجل�س  بقرار  فـيها  يعمل  التي  والوحدة  املوظف  اإبالغ   -  6
الأكرث من تاريخ �سدوره ، ويجب على هذه الوحدة تنفـيذ القرار فور اإبالغها به .

املــادة ال�ساد�ســـة

تكون جميع بالغات املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية بخطابات ر�سمية ، وير�سل البالغ 
اإلــــى املوظـــف علـــى عنـــوان عملــــه ، اأو عنوانـــه الثابت فـي ملف خدمته ، اإذا كان موقوفا ، 

اأو منقطعا عن العمل .
املــادة ال�سابعـــة

على املوظـــف املحــال اأن يح�ســـر جل�ســـات امل�ساءلــة بنف�ســـه ، واأن يبـــدي دفاعــه كتابــة ، ولــه 
اأن ي�ستعيــن بوكيــل ، واأن يطلب ا�ستدعاء ال�سهود ل�سماع اأقوالهم .

واإذا امتنـــع املوظــف عن ح�ســور جل�ســات امل�ساءلــة رغــم اإبالغــه مبوعدها ، ا�ستمر املجل�س 
اأ�سباب  �سببا من  املوظف عن احل�سور  امتناع  يكون  اأن  ، ول يجوز  امل�ساءلة  اإجراءات  فـي 

ت�سديد العقوبة . 
املــادة الثامنـــة

على املجل�س املركزي للم�ساءلة الإدارية اأن ي�سدر قراره على وجه ال�سرعة ، ويجب اأن يكون 
القرار مكتوبا ، وم�سببا .

املــادة التا�سعـــة

يلغى القرار رقم 2007/3 امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة العا�ســــرة

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

�ســدر فـي : 23 من ربيع الأول 1442هـ
املـوافـــــق :   9  من نوفمبـــــــــر 2020م

 د . حماد بن �سعيد بن علي باعوين
                                                                                   وزيـــــــــر العمـــــــــــــــــل
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــــالن
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 : 139063
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإعادة التدريب املهني ، خدمات املدرب ال�سخ�سية تدريبات اللياقة املدنية .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الها�سمي لالأعمال املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139064
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيم جولت برفقة مر�سدين �سياحيني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الها�سمي لالأعمال املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139065

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم )املطاعم( ، خدمات املقاهي ، املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الركن الديواين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139066

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سقر جمان احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14

-20-



اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139068

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مرعي البارحي للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139069

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اأبو ليال املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139070

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإن�ساء وت�سميم فهر�س للمعلومات على موقع اإلكرتوين ل�سالح الغري خدمات تكنولوجيا 

املعلومات ، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال االأمن على االإنرتنت ، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال 

اأمن البيانات ، خدمات ت�سفري البيانات ، مراقبة نظم احلا�سوب للك�سف عن نفاذ اأو اخرتاق 

للبيانات بدون ت�سريح ، تطوير النظام اال�سا�سي للكمبيوتر ، خدمات م�سادقة امل�ستخدم 

، برجمة  اأجهزة حا�سوب  تاأجري   ، االإلكرتونية  التجارة  ملعامالت  التكنولوجيا  با�ستخدام 

احلا�سوب ، حتديث برامج حا�سوب ، ا�سرتجاع بيانات احلا�سوب ، �سيانة برامج حا�سوب ، 

حتليل انظمة حا�سوب ، ت�سميم انظمة حا�سوب ، ن�سخ برامج احلا�سوب  حتويل البيانات 

من و�سائط مادية الى الكرتونية ، ان�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة االنرتنت لالآخرين ، 

تفعيل مواقع االنرتنت ، حتميل برامج حا�سوبية ، ا�ست�سارات فـي الربجميات احلا�سوبية ، 

خدمات الوقاية من الفريو�سات احلا�سوبية ، ا�ست�سافة اخلدوم ، ن�سخ احتياطية للبيانات 

التكنولوجيا والربجمة  ، توفري معلومات عن  للبيانات  اإلكرتوين  ، تخزين  املوقع  خارج 

جمال  فـي  اال�ست�سارات   ، ال�سحابية  احلو�سبة   ، االإنرتنت  مواقع  طريق  عن  احلا�سوبية 

االأمن املعلوماتي ، مراقبة نظم احلا�سوب للك�سف عن االأعطال .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عمان للبيانات الرقمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14

-22-



اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139071
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مراقبة   ، ت�سريح  بدون  للبيانات  اخرتاق  اأو  نفاذ  عن  للك�سف  احلا�سوب  نظم  مراقبة 
االإنرتنت   طريق  عن  الهوية  �سرقة  عن  للك�سف  ال�سخ�سية  الهوية  ملعلومات  اإلكرتونية 
مراقبة اإلكرتونية لن�ساط ا�ستخدام بطاقة االئتمان للك�سف عن الغ�س عن طريق االنرتنت  
تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات ، تطوير النظام االأ�سا�سي للكمبيوتر ، تاأجري 
 ، ، ت�سميم برامج حا�سوبية ، حتديث برامج حا�سوب  ، برجمة احلا�سوب  اأجهزة حا�سوب 
ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب ، تاأجري برامج حا�سوب ، ا�سرتجاع 
بيانات احلا�سوب ، �سيانة برامج حا�سوب ، حتليل انظمة حا�سوب ، ت�سميم انظمة حا�سوب  
ن�سخ برامج احلا�سوب ، حتويل البيانات من و�سائط مادية الى اإلكرتونية ، ان�ساء و�سيانة 
املواقع على �سبكة االنرتنت لالآخرين ، تفعيل مواقع االنرتنت  حتميل برامج حا�سوبية  
 ، احلا�سوبيــة  الفريو�ســات  من  الوقايــة  خدمات   ، احلا�سوبية  الربجميات  فـي  ا�ست�سارات 
مواقع  ت�سميــم  فـــي  ا�ست�ساريــة  خدمات   ، بعــد  عــن  بالتــداول  احلا�سوب  اأنظمة  مراقبة 
االإنرتنت  اال�ست�سارة فـي تكنولوجيا املعلومات ، ا�ست�سافة اخلدوم ، ن�سخ احتياطية للبيانات 
التكنولوجيا والربجمة  ، توفري معلومات عن  للبيانات  اإلكرتوين  ، تخزين  املوقع  خارج 
فـي  اال�ست�سارة  خدمات   ، ال�سحابية  احلو�سبة   ، االإنرتنت  مواقع  طريق  عن  احلا�سوبية 
جمال تكنولوجيا احلا�سوب  خدمات اال�ست�سارة فـي جمال االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية  
اال�ست�سارات فـي جمال االأمن املعلوماتي ، مراقبة نظم احلا�سوب للك�سف عن االأعطال ، 
اإن�ساء وت�سميم فهر�س للمعلومات على موقع اإلكرتوين ل�سالح الغري خدمات تكنولوجيا 
فـي  اال�ست�سارة  ، خدمات  االإنرتنت  االأمن على  فـي جمال  اال�ست�سارة  ، خدمات  املعلومات 

جمال اأمن البيانات ، خدمات ت�سفري البيانات  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عمان للبيانات الرقمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139072

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير)وكاالت االعمال التجارية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الغدير لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139073

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التموين بالطعام وال�سراب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : روائع احلد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139074

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت ،)فندق( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املاذ للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139075

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سابون ، م�ستح�سرات �سقل ، م�ستح�سرات جتميل ، بخور ، م�ستح�سرات تبخري عطور ، 

زيوت للعطور والروائح ، نعناع ل�سناعة العطور ، م�سك ل�سناعة العطور ، عطور ، �سناعة 

عطور ، عطور زيوت طيارة ، اأعواد البخور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأم حماد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139086

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التقنية احلديثة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139094

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سنا�س مخيليف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139095

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، ت�سفيف ال�سعر واأنواع التجميل ، خدمات  خدمات �سالونات التجميل)مراكز التجميل 

ت�سريح ال�سعر( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع نربا�س الياقوت للتجـــارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139098

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي واملطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مقهى ومطعم االأمرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139102

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأكاليل من زهور طبيعية )وبيع الزهور( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأحمد بن عبداللـه بن �سيف ال�سافعي للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139104

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املعتمد للم�ساريع الواعدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139106

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االإدارة املالية ، ا�ستثمار االأموال ، التحليل املايل ، ا�ستثمار اأموال .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العمانية الإدارة ا�ستثمارات البنية االأ�سا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139108

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيدلية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة حياة الديار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139109
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سعريية معكرونة ، �سوبا ، خبز بدون غلوتني ، متر هندي )توابل( ، كرات معجنات مملوءة 
بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة ال�سوكوالتة اأو غريها ، كرو�سان )نوع من 
املعجنات( ، خبز بال�سوكوالتة ، �ساي من اأع�ساب البحر ، عجائن للقلي ، كب�سوالت القهوة 
�سندوي�سات   ، امل�سروبات(  ت�سمل  ، �سعري مطحون )مواد غذائية  ، بوظة جممدة  اململوءة 
)مواد غذائية ت�سمل امل�سروبات( ، قطع حلوى حلويات ، )مواد غذائية ت�سمل امل�سروبات(  
غذائية  افرجي)مواد  خبز   ، امل�سروبات(  ت�سمل  غذائية  بالزبدة)مواد  ب�سكويت  معجنات 
فلفل)مواد   ، بيتزا   ، امل�سروبات(  ت�سمل  غذائية  ،)مواد  توابل  فلفل   ، امل�سروبات(  ت�سمل 
غذائية ت�سمل امل�سروبات( ، دقيق بطاطا )مواد غذائية ت�سمل امل�سروبات( ، مهلبية)مواد 
غذائية ت�سمل امل�سروبات( ، نكهة الكرف�س ، �سميد ، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة ، م�سروبات 
اأ�سا�سها الكاكاو ، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة ، اأقرا�س اأرز ، �سل�سة �سويا ، لنب جممد 
مثلج  �ساي   ، ذرة  كعك   ، تاكو   ، �سينية  فطائر   ، توابل  هندية  مقبالت   ، مثلجة  حلويات 
م�سحوق   ، طحينية  حالوة   ، تبولة   ، خبز  لب   ، �سلطة  توابل   ، ال�ساي  اأ�سا�سها  م�سروبات 
خبازة  �سودا خبازة ، باجلنب ال�سندوي�سات ، �سل�سلة املعكرونة ، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة 
احلليب  ، مربى  براقة  بطبقة  الطعام  تزيني   ، على مك�سرات  يحتوي  �سوكوالتة  معجون 
م�سنعة  مخلالت   ، توابل  ال�سم�سم  بذور   ، كتوابل  ت�ستخدم  معاجلة  بذور   ، ثلج  مكعبات 
من اخل�سار املقطعة والبهارات ، حبوب كينوا ، معاجلة ، برغل ، حنطة �سوداء ، معاجلة ، 
طحني احلنطة ال�سوداء ، �سل�سة التوت الربي بهارات ، �سل�سة التفاح بهارات ، قطع خبز 
محم�س ، لومبري خبز م�سنوع من البطاطا ، ب�سطيلة حلويات ، �سينبي ب�سكويت الذرة ، 

�سكاكر النعناع الإنعا�س النف�س ، علكة الإنعا�س النف�س ، �سعريية معكرونة ، اأودون .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زاهب اللوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139110

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا ، تزيني الطعام .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة احل�سري ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139111

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم وجبات الطعام واملقاهي التي تقدم م�سروبات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الكفاءة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139113

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عيادة طب تقليدي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة حياة الديار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139123

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بنتوغراف اأدوات ن�سخ الت�ساميم والر�سوم ، معدات ر�سم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو و�سام الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139128

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم الفطائر ، ال�سندوي�سات ، املثلجات �ساحلة لالأكل ، ال�سو�سي ، االأع�ساب 

املحفوظة ، باجلنب ال�سندوي�سات ، الك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار( ، كرو�سان )نوع 

من املعجنات( ، خبز بال�سوكوالتة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع مازن الهنائي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139129

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زيوت محركات ديزل برتول والوقود واجلري�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأغ�سان البوت الذهبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139134

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب معدات املطابخ ، تنظيف املباين من الداخل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كنز العاملية للم�ساريع واخلدمات الفنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139135

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الرتبية والتعليم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الربج املا�سي املميز للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139136

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خال�سات فواكه غري كحولية ، برية ، جعة زجنبيل ، برية �سعري منبت ملت ، ماء ال�سعري  

م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية ، م�سروبات م�سل اللنب ، م�ستح�سرات بدون كحول 

لتح�سري  ا�سربة   ، فواكه  ع�سائر   ، امل�سروبات  لتح�سري  خال�سات   ، امل�سروبات  لتح�سري 

امل�سروبات ، مياه �سرب م�سروبات ، م�ستح�سرات لتح�سري املياه الغازية ، ماء الليثيا ، مياه 

، ليمونا�سة   ، ع�سري عنب  ، مياه معدنية للموائد  ، ماء معدين فوار  معدنية م�سروبات 

ا�سربة   ، م�سروبات  خ�سروات  ع�سائر   ، البرية  لتح�سري  الدينار  ح�سي�سة  خال�سات 

اللوز ،  ، �سراب  ، ع�سري عنب غري مخمر  ، ماء �سعري منبت ملت  الليمونا�سة  لتح�سري 

ماء ال�سودا  �سربات م�سروبات ، ع�سري بندورة م�سروب ، م�سروبات غري كحولية ، اقرا�س 

الف�ساغ  �سراب   ، ، مياه غازية  الفوارة  للم�سروبات  ، م�ساحيق  الفوارة  للم�سروبات  محالة 

م�سروب خفيف ، م�سروبات فاحتة لل�سهية غري كحولية ، كوكتيالت غري كحولية ، �سراب 

فواكه غري كحويل ، م�سروبات تواترية ، ع�سري تفاح غري كحويل ، برية رو�سية خالية من 

اأو خ�سار مخلوطة ،  اأ�سا�سها الع�سل ، م�سروبات فواكه  الكحول ، م�سروبات غري كحولية 

م�سروب االألوفريا ، الالكحويل ، كوكتيل من البرية ، م�سروبات �سويا من غري بدائل اللنب  

م�سروبات بروتينية للريا�سيني ، م�سروبات من االأرز ، بخالف بدائل احلليب ، م�سروبات 

غري كحولية منكهة بنكهة القهوة ، م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�ساي  مرطبات 

غري كحولية ، نبيذ ال�سعري البرية، ، م�سروبات الطاقة ، م�سروبات الفواكه املجففة غري 

الكحولية ، �ساندي )برية مخلوطة مع م�سروب غري كحويل( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأنوار اجلنوب املتحدة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139137

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

احلجز لل�سفر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأبو م�ساري العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139138

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )تقدمي وجبات الطعام( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مروان مراد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139139

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 : اأ�سواء رتاج للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139140

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التموين بالطعام وال�سراب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االكتمال العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139141

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لف�ساتني االأفراح وبيع املالب�س اجلاهزة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة بدر امل�سعودي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139142

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سحيم املركبات ، غ�سل املركبات ، تلميع املركبات ، معاجلة املركبات مبواد م�سادة لل�سداأ  

�سحن   ، ت�سليح  املعطلة  املركبات  اإ�سالح  م�ساعدات   ، املركبات  تنظيف   ، املركبات  �سيانة 

املركبات الكهربائية ، �سيانة واإ�سالح ال�سيارات ، فلكنة االإطارات باملطاط اإ�سالح .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة بن ح�سن ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139143

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ن�سرات اخبارية دورية ، ن�سرات  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بلعرب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139144

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع البطانيات وال�سرا�سف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الراية الذهبية املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139145

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

محفوظة)بيع  خ�سروات   ، الفواكه(  محفوظة)بيع  فواكه   ، والتعبئة(  التمور  )جتفيف 

اخل�سروات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبعاد للزراعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139146

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وال�سقق  العقارات  مكاتب   ، العقارات  اإدارة   ، العقارات  وكاالت  خدمات   ، العقارات  تاأجري 

ال�سكنية ، تاأجري املكاتب عقارات ، ا�ستثمار اأموال ، ال�سوؤون العقارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإمناء امل�ستقبل لالإن�ساءات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139147

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، والزعرت   ، ال�سكوالتة  ومنتجات   ، والكعك  الب�سكويت  ومنتجات   ، طبيعية  فواكه  مربى 

والكمون وغريها من االأع�ساب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املن�سة اخل�سراء لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139148

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عـر�س �سلـع علــى و�سائــل االإعالم لغايــات البيــع بالتجزئــة وبيع املالبــ�س اجلاهزة والعبايات 

)حنني بوتيك( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�ساحه املزهرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139154

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سندوي�سات الهوت دوغ ، �سندوي�سات ، فطائر حلم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركه عدونب املتحدة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139155

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )برجر وبا�ستاء والع�سائر( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فرا�سة الربميي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139156

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�س ، الغ�سيل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع ال�سباب املذهلة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139157

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سمع يو�سع على الكتفني عند ت�سفيف ال�سعر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سيدة الراقية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139159

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ور�سة �سيارات )�سيانة واإ�سالح املركبات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سنعه العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139160

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املهمات ال�ساملة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139162

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املهمات ال�ساملة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139163

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املهمات ال�ساملة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139164

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإ�سالح التنجيد ، ت�سحيم املركبات ، غ�سل املركبات ، تلميع املركبات ، اعادة تلبي�س االإطارات 

 ، املركبات  تنظيف   ، املركبات  �سيانة   ، لل�سداأ  م�سادة  مبواد  املركبات  معاجلة   ، باملطاط 

م�ساعدات اإ�سالح املركبات املعطلة ت�سليح .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سه التعاهد ال�ساملة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139165

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلويات �سكرية ، كعك الوفل ، قهوة ، كعك ، حلويات ، بوظة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نور ال�سويحرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139167

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�س اجلاهزة واالأحذية والكماليات والبخور والعطور . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : احلطيم املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139169

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو بكر العامري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139172

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

كرميات جتميلية ، �سابون حالقة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ولد م�سعود للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139174

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأرز واأطعمة خفيفة موؤ�س�سة على االأرز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : احلبوب الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139176

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الربجميات كخدمات SaaS ، برجمة احلا�سوب ، ت�سميم برامج حا�سوبية ، حتديث برامج 

حا�سوب ، ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب ، تاأجري برامج حا�سوب 

مواقع  تفعيل   ، احلا�سوب  برامج  ن�سخ   ، حا�سوب  انظمة  حتليل   ، حا�سوب  برامج  �سيانة 

التحويل  ، حتويل برامج وبيانات احلا�سوب بخالف  ، حتميل برامج حا�سوبية  االإنرتنت 

املادي ، ا�ست�سارات فـي الربجميات احلا�سوبية ، توفري اأجهزة بحث فـي االإنرتنت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التنفيذ التقني املميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139187

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي التي تقدم ال�سلطات فقط باالإ�سافة اإلى الع�سائر . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اأبناء الريف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139191

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم واملقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�ساطري اجلنوب الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139198

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التقييم   ، العقارات  تثمني   ، العقارات  وكاالت  خدمات   ، العقارات  تاأجري   ، العقارات  اإدارة 

املايل التاأمني واالعمال امل�سرفية والعقارات ، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية ، ال�سوؤون 

العقارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأوريكا للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139201

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم مواد دعائية )ت�سميم جميع االأعمال واالإعالنات على ال�سا�سات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سيف الريامي للم�ساريع احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139202

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع زعفران وكرك .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : القرية الرتاثية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139203

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ترويج املبيعات لالآخرين ، الدعاية واالإعالن بالطلب الربيدي ، االإعالن والدعاية املبا�سرة 

على �سبكات احلا�سوب ، عر�س �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة ، خدمات 

الت�سويق عرب الهاتف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبراج القريتني للم�ساريع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139204

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سروق االأملا�س لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139205

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مبراكب  النقل   ، باحلافالت  النقل   ، بال�سيارات  النقل   ، ال�سيارات  تاأجري   ، اجلوي  النقل 

التنزه ، تاأجري القوارب ، النقل بال�سنادل ، تاأجري اخليول ، تنظيم رحالت بحرية ، خدمات 

النقل الرتياد االأماكن ال�سياحية ، النقل بوا�سطة العبارات ، ترتيب الرحالت ال�سياحية ، 

حجز مقاعد ال�سفر ، احلجز للنقل ، احلجز لل�سفر ، ترتيب تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر 

لالأ�سخا�س امل�سافرين اإلى اخلارج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بو املهند احلجري للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139206

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الف�سيات والهدايا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابن م�سعود العلوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139207

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

كــــراج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طالئع املزن احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139209

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تربة   ، والطفيليات  واحل�سرات  واحل�سائ�س  الفطريات  مبيدات  عدا  للحراجة  كيماويات 

للزراعة ، جينات البذور لالإنتاج الزراعي ، مخ�سبات وجبة طعام ال�سمك ، �سكر لل�سناعات 

الغذائية ، الكتوز لل�سناعات الغذائية ، م�ستخل�سات ال�ساي ل�سناعة االأغذية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الزراعية ال�سرقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135827
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وخ�سروات  فواكه   ، اللحم  خال�سات   ، وال�سيد  الدواجن  حلوم   ، اأ�سماك   ، حلوم   ، متور 
محفوظة ، جمففه ومطهوة ، هالم)جيلي( ، مربيات ، فواكه مطبوخة بال�سكر ، البي�ض ، 

احلليب ومنتجات احلليب ، زيوت ودهون �ساحلة لالأكل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سلطان العاملية للحلويات �ض.ذ.م.م
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 87652  ، قطعة رقم 251-356 ، مكتب 308 ، ملك محمد عبد الرحمن 
محمد العلي ، اأم �سقيم الأولى ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/4
�سما�ض للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�ض ب : 3806 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137418
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عباءات ، مالب�ض �سرعية ، اأزياء �سرعية ، قم�سان طويلة ف�سفا�سة بدون ياقة ، توربان 
وال�سوبايا )زي حتتي خارجي للرجال فـي اندوني�سيا( .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيه تي . بيهاي�ستيك�ض 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإندوني�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : جيه اإل . مايجني �سونغكونو رقم 14 ، غري�سيك 61123 ، جاوا تيمور ، 

اأندوني�سيا  
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/7

بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
�ض ب : 3806 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138144
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

من�سات برامج احلا�سوب امل�سّجلة او القابلة للتنزيل ، برامج احلا�سوب للتجارة الإلكرتونية 
التي تتيح للم�ستخدمني اإجراء املعامالت التجارية الإلكرتونية عرب �سبكة حا�سوب عاملية ، 
برامج التطبيقات لأجهزة الهاتف املحمول ، برامج احلو�سبة ال�سحابّية ، برامج احلا�سوب 
 لأنظمة حتديد املوقع )جي بي اأ�ض( ، جميعها متعلق بلوج�ستّيات النقل واحلمولت وال�سحن.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موانئ دبي العاملية م.م.ح

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق 5 ، مبني 17 ، منطقة جبل علي احلرة �ض.ب :17000 دبي ، 

الإمارات العربية املتحدة 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/11

بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
�ض ب : 3806 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138145
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سعار  ، عرو�ض  املقدمة من قبل اجلمعية لأع�سائها  للمهنيني  التجارية  امل�سالح  تعزيز 
ال�سلع اأو اخلدمات ، جتميع معلومات ال�سركات فـي قواعد بيانات احلا�سوب ، توفري املعلومات 
التجارية املتعلقة بال�سركات ، الدعاية والإعالن ، توفري وثائق النقل لالآخرين ])اخلدمات 
الإدارية( ، خدمات م�سورة العمال فـي جمال لوج�ستيات النقل ، خدمات تدبري ال�سفن املتمثلة 
باخلدمات الدارية املتعلقة بالتخلي�ض اجلمركي ، العالقات العامة والرتويج والت�سويق 
قواعد  فـي  املعلومات  جتميع   ، والنقل  ال�سحن  بخدمات  يتعلق  فيما  والإعالن  والدعاية 
بيانات احلا�سوب ، خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير ، خدمات الن�سح وامل�سورة املتعلقة 
 بوكالت ال�سترياد والت�سدير ، جميعها متعلق بلوج�ستّيات النقل واحلمولت وال�سحن .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موانئ دبي العاملية م.م.ح

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق 5 ، مبني 17 ، منطقة جبل علي احلرة �ض.ب :17000 دبي ، 

الإمارات العربية املتحدة 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/11

بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
�ض ب : 3806 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138146
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اخلدمات املالية ، التاأمني ، �سم�سرة التاأمني ، ا�ست�سارات التاأمني ، خدمات �سمان �سندات 
مبا�سرة  اخلط  على  ال�سمان  خدمات   ، لأع�سائها  اجلمعية  قبل  من  املقدمة  التاأمني 
والأموال  املالية(  )الأوراق  ال�سندات  اإمتالك   ، اخلدمات  بتبادل  يتعّلق  فيما  )الإنرتنت( 
واأ�سول اأخرى فـي ال�سمان ، خدمات ال�سمان لقطاع ال�سفر ، خدمات الدفع عرب املحفظة 
 الإلكرتونية ، خدمات معاجلة الدفع ، جميعها متعلق بلوج�ستيات النقل واحلمولت وال�سحن .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موانئ دبي العاملية م.م.ح

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق 5 ، مبني 17 ، منطقة جبل علي احلرة �ض.ب :17000 دبي ، 

الإمارات العربية املتحدة 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/11

بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
�ض ب : 3806 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138147
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإر�سال ال�سحنات ، لوج�ستّيات النقل ، النقل ، تغليف وتخزين الب�سائع ، ترتيبات ال�سفر  
اخلدمات   ، التخزين  معلومات   ، النقل  معلومات   ، باملوانىء  املتعلقة  املعلومات  توفري 
التخزين  تتكون من  التي  العك�سية  اللوج�ستية  التوريد واخلدمات  ل�سل�سلة  اللوج�ستيات 
والنقل وتو�سيل الب�سائع لالآخرين باجلو اأو بالقطارات اأو ال�سفن اأو ال�ساحنات ، خدمات 
اأو مركبات احلمولت  امل�سافرين  تتبع   ، وال�سحنات  بال�سحن  املتعلقة  املحو�سبة  املعلومات 
بوا�سطة احلا�سوب اأو اأنظمة حتديد املواقع العاملية )معلومات النقل( ، �سم�سرة احلمولت 
خدمات حتميل ال�سحنات واحلمولت ، نقل ال�سحنات ، خدمات املعلومات املتعلقة بحركة 
ال�سحنات ، تاأجري احلاويات لقطاع ال�سحن ، ال�ست�سارات املتعلقة بالنقل والتغليف وتخزين 
الب�سائع ، ا�ست�سارات نقل احلمولت فـي جمال نقل احلمولت بال�ساحنات اأو القطارات اأو 
اجلو اأو البحر ، خدمات الن�سح املتعلقة بالنقل ، توفري املعلومات فيما يتعلق باملرافئ ، توفري 
املعلومات فيما يتعلق بخدمات تفريغ ال�سحنات ، توفري املعلومات فيما يتعلق بخدمات النقل 
البحري ، توفري املعلومات فيما يتعلق بنقل ال�سحنات ، توفري املعلومات فيما يتعلق بنقل 
الب�سائع ، خدمات الن�سح واملعلومات والإ�ست�سارات فيما يتعلق باأي من اخلدمات الآنفة 
 الذكر املت�سمنة معلومات تتوفر عرب الو�سائط الإلكرتونية و�سفحات الويب على الإنرتنت .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موانئ دبي العاملية م.م.ح
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق 5 ، مبني 17 ، منطقة جبل علي احلرة �ض.ب :17000 دبي ، 
الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/11
بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�ض ب : 3806 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138148
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واملنا�سبات  الثقافية  واملنا�سبات  الرتفيهية  املنا�سبات  اإقامة   ، املوؤمترات  واقامة  تنظيم 
 ، التعليم   ، والثقافّية  الرتفيهّية  والن�ساطات  التعليمية  واملنا�سبات  املبا�سرة  الريا�سية 
توفري التدريب ، الرتفيه ، الن�ساطات الريا�سية والثقافية ، تنظيم امل�سابقات الريا�سّية ، 
تنظيم امل�سابقات )التعليمية اأو الرتفيهية( ، تنظيم املعار�ض لأغرا�ض ثقافية اأو تعليمية  
على  فيديوهات  توفري   ، املرافىء  واإدارة  والنقل  بال�سحن  املتعلقة  التعليمية  اخلدمات 
اخلط مبا�سرة )الإنرتنت( غري القابلة للتنزيل فـي جمال النقل ، توفري املعلومات حول 
الن�ساطات التعليمية والتدريبية والرتفيهية والريا�سية والثقافية ، توفري املعلومات على 
اخلط مبا�سرة )الإنرتنت( حول الن�ساطات التعليمية والتدريبية والرتفيهية والريا�سية 

والثقافية ، جميعها متعلق بلوج�ستّيات النقل واحلمولت وال�سحن .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موانئ دبي العاملية م.م.ح
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق 5 ، مبني 17 ، منطقة جبل علي احلرة �ض.ب :17000 دبي ، 
الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/11
بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�ض ب : 3806 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138149
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الربامج كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( ، املن�سات كخدمة )بيه ايه ايه ا�ض( ، تقدمي خدمات 
التوريد  �سل�سلة  واإدارة  للوج�ستيات  احلا�سوب  برامج  وتطوير  ت�سميم   ، اجلودة  �سمان 
 ، احلا�سوب  برامج  �سيانة   ، احلا�سوب  برامج  ت�سميم   ، الإلكرتونية  الأعمال  وبوابات 
اإ�ست�سافة   ، لالآخرين  الإلكرتونيــة  املواقع  و�سيانــة  اإنـ�ساء   ، احلا�سوب  برامــج  حتديث 
 ، ال�سحابية  احلو�سبة   ، اخلرائط  ر�سم  ، خدمات  الإلكرتونية(  )املواقع  احلا�سوب  مواقع 
قائمة  معلومات  فهار�ض  وت�سميم  اإن�ساء   ، احلا�سوب  من�سات  تطوير   ، احلا�سوب  برجمة 
الربامج   هند�سة   ، املعلومــات(  تكنولوجيا  )خدمات  لالآخريــن  الإلكرتونــي  املوقــع  على 
خدمات  )مزود  للتنزيل  القابلة  غري  )الإنرتنت(  مبا�سرة  اخلط  على  برامج  توفري 
وتطوير  الربجمة  جمال  فـي  الإ�ست�سارات   ، اإلكرتونيــا  البيانات  تخزين   ، التطبيقــات( 
. وال�سحن  واحلمولت  النقل  بلوج�ستّيات  متعلق  جميعها   ، الإلكرتونية  الأعمال   بوابات 

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موانئ دبي العاملية م.م.ح

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق 5 ، مبني 17 ، منطقة جبل علي احلرة �ض.ب :17000 دبي ، 

الإمارات العربية املتحدة 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/11

بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
�ض ب : 3806 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138150
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تبغ ، اأدوات املدخنني ، اأعواد ثقاب ، �سجائر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأوبنمارك ليمتد بي فـي اأي 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كويجانو ت�سامربز ، �ض.ب : 3159 ، رو تاون ، تورتول فـي جي 1110 ، 
جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/11
بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�ض.ب : 3806 ر.ب : 112 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138151
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تبغ ، اأدوات املدخنني ، اأعواد ثقاب ، �سجائر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأوبنمارك ليمتد بي فـي اأي 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كويجانو ت�سامربز ، �ض.ب : 3159 ، رو تاون ، تورتول فـي جي 1110 ، 

جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/11

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

�ض.ب : 3806 ر.ب : 112 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138152
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تبغ ، اأدوات املدخنني ، اأعواد ثقاب ، �سجائر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأوبنمارك ليمتد بي فـي اأي 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كويجانو ت�سامربز ، �ض.ب : 3159 ، رو تاون ، تورتول فـي جي 1110 ، 

جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/11

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

�ض.ب : 3806 ر.ب : 112 ، �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138351
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توفري الإقامة املوؤقتة ، توفري الإقامة فـي الفندق ، خدمات الفنادق وخدمات منتجعات 
الفنادق ، ترتيب الإقامة فـي املنتجعات  ،  توفري املرافق واخلدمات للموؤمترات  ، خدمات وكالت 
ال�سفر واحلجوزات لالقامة وعمل احلجوزات الولية واحلجز لتناول الع�ساء فـي املطعم  
توفري الكل وامل�سروبات ، خدمات املنتجعات ال�سحية وبالتحديد توفري الأكل والإقامة 
املتخ�س�سة فـي الهتمام بال�سحة العامة ورفاهية العمالء ، خدمات املنتجعات ال�سحية 
 وبالتحديد توفري الإقامة املوؤقتة والوجبات للعمالء فـي منتجع �سحي اأو منتجع جتميلي .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كريزنري انرتنا�سيونال ليمتد

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الباهاما
 ، اوفي�ض  اكزيكيوتيــف  تــاورز  كورال   ، ايــالند  باراداي�ض  اتالنــت�ض   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

�ض.ب : ان 4777 ، نا�ساو ، الباهاماز ، الباهاما
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 3806 ر.ب : 112 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138371
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

القوائم  اإدراج  وبالتحديد  العقارات  خدمات   ، العقارات  اإدارة  خدمات   ، العقارات  تاأجري 
وال�سم�سرة وادارة وت�سغيل الوحدات ال�سكنية املفرو�سة )الكوندو( والفلل ، متويل العقارات ، 
خدمات ادارة العقارات واملمتلكات ، خدمات العقارات وبالتحديد اإيجار وتاأجري واإدارة بيوت 
العطالت وال�سقق املفرو�سة والفلل واإدارة العقارات املفرو�سة )الكوندو( ، خدمات جمعية 
 مالكي البيوت وبالتحديد اإدارة امتثال املجتمع املتمثل باإدارة الأماكن واملرافق امل�سرتكة .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كريزنري انرتنا�سيونال ليمتد

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الباهاما
 ، اوفي�ض  اكزيكيوتيــف  تــاورز  كورال   ، ايــالند  باراداي�ض  اتالنــت�ض   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

�ض.ب : ان 4777 ، نا�ساو ، الباهاماز ، الباهاما
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 3806 ر.ب : 112 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132095
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي ، الكافترييات ، املطاعم امل�ؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( ، التزويد بالطعام وال�سراب ، 
الفنادق ال�سغرية )امل�تيالت( ، املطاعم ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، مطاعم اخلدمة الذاتية ، 

مطاعم تقدمي ال�جبات اخلفـيفة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جمم�عة جل�بال ك�رب ذ.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سندوق بريد 13940 ، مبنى معايل/ اأحمد خليفة ال�س�يدي ، �سارع 
ح�سة بنت حممد ، حي احلمرية - ق 129 - مكتب 3 ، 118 ، و�سط 

املدينة ، مدينة العني ، اإمارة اأب�ظبي ، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأب� غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136123
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأواين مطبخ ، اأواين لالأغرا�ش املنزلية ، اأواين طه� غري كهربائية ، اأوعية معزولة حراريا 
 ، لالأطعمة  حراريا  معزولة  اأوعية   ، مطبخ  اأوعية   ، حراريا  معزولة  اأوعية   ، للم�سروبات 
ق�ارير ، اأوعية �سرب ، اأواين خزفـية / اأواين فخارية ، قناين ، اأباريق �ساخنة )غري م�سخنة 

كهربائيا( ، ق�ارير عزل / ق�ارير خ�ائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأطل�ش ميتال برو�سي�رز برايفت ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : منرب 69 ، جليل بال�ش ، ثريد فل�ر ، اإلدام�ش رود ، تينامبت ، ت�سيناي - 
600018 تاميل نادو ، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : علي بن خمي�ش العل�ي املحامي واخلليجي�ن حلماية امللكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2746 ر.ب : 112 حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137195
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات   ، ال�ست�سارية  واخلدمات  الأعمال  اإدارة   ، والرتويج  والإعالن  الت�س�يق  خدمات 
بالتجزئة  البيع  منافذ  اإدارة  خدمات   ، التجزئة  �سيدليات  خدمات   ، التجزئة  كيميائي 
واخلدمات ال�ست�سارية ، خدمات اإدارة املبيعات ، البيع بالتجزئة )على الإنرتنت( ، والبيع 
، واخلدمات املح��سبة  ، والإنرتنت  ، والهاتف  ، وطلب الربيد  باجلملة )على الإنرتنت( 
خدمات   ، الإنرتنت(  )على  والت�زيع  الإنرتنت(  )على  والبيع   ، الإنرتنت  على  الأخرى 
الت�س�ق الإلكرتوين ، خدمات التخزين والدعاية العامة ، خدمات اأبحاث ال�س�ق والتقييم 
اإدارة متاجر البيع بالتجزئة ، خدمات البيع بالتجزئة املتعلقة مبنتجات الرعاية ال�سحية 
وم�ستح�سرات  التجميل  وم�ستح�سرات  والعط�ر  التجميل  وم�ستح�سرات  والأدوية 
بالب�سرة  العناية  التجميل وم�ستح�سرات  ال�سخ�سي وم�ستح�سرات  التطهري لال�ستخدام 
الأولية  الإ�سعافات  وجمم�عات  ال�سحية  وامل�ستح�سرات  ال�سيدلنية  وامل�ستح�سرات 
ال�جه  وا�ستن�ساق  ال�سخ�سية  للعناية  ال�سحية  الرعاية  وم�ستح�سرات  الأ�سنان  ومعّدات 
والأدوات ال�سحية اأقنعة لالأغرا�ش الطبية ، قناع لل�جه م�سن�ع من ال�سا�ش لال�ستخدام 
اأقنعة ال�جه   ، اأو حمى الق�ش من حب�ب اللقاح(  اأو ال�سحي )ملنع ح�سا�سية الربد  الطبي 
اآلت   ، الأقفال   ، املفاتيح  �سال�سل   ، خياطة  م�اد   ، منها  التخل�ش  ميكن  التي  اأو  العامة 
احلالقة ، اآلت احلالقة الإلكرتونية ، �سفرات احلالقة ، فر�ساة الأ�سنان ، فرا�سي الأ�سنان 
الإلكرتونية ، الأم�صاط ، الإ�صفنج ، اإطارات ال�صور ، املرايا ، الأواين املنزلية واحلاويات ، 
 ، اأدوات املائدة واأدوات املائدة   ، ، البل�رات والأواين الفخارية  الأواين الزجاجية ، اخلزف 
املعدات ال�سمعية و/ اأو الب�سرية والأجهزة الطرفـية ، الآلت احلا�سبة ، اأجهزة الكمبي�تر 
 ، البيانات  ، معدات معاجلة  �سلبيات   ، الكامريات   ، الكمبي�تر  اأجهزة   ، الكمبي�تر  برامج 
جهاز لت�سجيل اأو نقل اأو ا�ستن�ساخ ال�س�ت اأو ال�س�ر ، ماجني ناقالت البيانات ، واأ�سرطة 
الفـيدي� ، واأ�سرطة الكا�سيت ، واأقرا�ش الت�سجيل ، والأ�سرطة والأقرا�ش امل�سجلة م�سبقا ، 
واملج�هرات ، واأدوات قيا�ش الزمن والكرون�ميرت ، وال�رق ، والكرت�ن والب�سائع امل�سن�عة 
من هذه امل�اد ، واملطب�عات ، والكتب ، واملجالت ، واملل�سقات ، وال�سحف ، والقرطا�سية ، 
اأدوات الكتابة وبطاقات اللعب وال�سلع امل�سن�عة من اجللد وتقليد اجلل�د واجلذوع وحقائب 
ال�سفر والأمتعة واملظالت وع�سي امل�سي والأكيا�ش واحلقائب وال�سلع الن�سيجية واملالب�ش 
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والغذاء  والريا�سية  الريا�سية  والألعاب  واللعب  والألعاب  والأحذية  الراأ�ش  واأغطية 
الكح�لية  وامل�سروبات  واحلل�يات  اخلفـيفة  وال�جبات  املحف�ظة  والأغذية  وامل�سروبات 
و/ اأو غري الكح�لية والبرية ، التنظيم والت�سغيل والإ�سراف على برامج ال�لء واملكافاآت 
والإ�سراف  الإدارة  خدمات   ، واملكافاآت  واحل�افز  العمالء  ولء  برامج  ت�فـري   ، واحل�افز 
والرتويج املتعلقة بربامج ولء العمالء واحل�افز واملكافاآت ، تتبع وجتميع واإدارة عالقة 
ال�ست�سارية  اخلدمات   ، واملكافاآت  احل�افز  وبرامج  العمالء  ولء  مع  التجارية  املعل�مات 

واملعل�مات وال�ست�سارات املتعلقة باخلدمات املذك�رة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايه. ا�ش. وات�س�ن تي ام ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فـي�سرتا ك�رب�ريت �سريف�سيز �سنرت ، ويكاهامز كاي II ، رود تاون ، 
ت�رت�ل ، فـي جي 1110 ، جزر العذراء الربيطانية

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137717
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�ش بجميع اأن�اعها والأحذية وال�سنادل واأحذية القدم واأغطية الراأ�ش .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عامل الختيار �ش.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : علي بن خمي�ش العل�ي املحامي واخلليجي�ن حلماية امللكية الفكرية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2746 ر.ب : 112 حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137982
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مبيدات   ، طبية  لغايات  اغت�سال  م�ستح�سرات   ، �سحية  لأغرا�ش  مطهرات   ، مطهرات 
فطريات ، مبيدات جراثيم ، م�ستح�سرات �سيدلنية ، م�ستح�سرات تعقيم ، م�ستح�سرات 

لإبادة احل�سرات واحلي�انات ال�سارة ، ُّنفطات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عمان للكيماويات �ش.م.م ، ال�سركة العمانية لنتاج املطهرات 
�ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 54 ر.ب : 113 ، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلليجي�ن حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3746 ر.ب : 112  روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137983
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لالأغرا�ش  لل�س�ا�ش  م�سادة  م�ستح�سرات   ، )منظف(  )اأم�نيا(  متطايرة  قل�ية  مادة 
املنزلية ، م�ستح�سرات تنظيف ، �ساب�ن مطهر ، م�ستح�سرات اغت�سال لأغرا�ش �سحية 
�سخ�سية اأو لإزالة الروائح الكريهة )م�اد ت�اليت( ، �س�ائل مانعة لالنزلق لالأر�سيات ، 

زي�ت لأغرا�ش الزينة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عمان للكيماويات �ش.م.م ، ال�سركة العمانية لنتاج املطهرات 
�ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 54 ر.ب : 113 ، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلليجي�ن حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3746 ر.ب : 112  روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138640
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأحذية وال�سنادل واأحذية القدم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عامل الأختيار �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلليجي�ن حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3746 ر.ب : 112  روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138709
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

القابلة  الربامج  تطبيقات   ، للتنزيل  قابلة  كمبي�تر  برامج   ، امل�سجلة  احلا�س�ب  برامج 
ل�سا�سة  ح�ا�سيب  برجميات   ، الكمبي�تر(  )برامج  �سا�سات   ، املحم�لة  لله�اتف  للتنزيل 
لي�ش   ، ت�سخي�ش  جهاز  ال�سغط  قيا�ش  جهاز   ، البيانات  معاجلة  جهاز   ، امل�سجلة  الت�قف 

لالأغرا�ش الطبية ، حم�لت عزم الدوران ال�اردة جميعا بالفئة 9 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لن�ش تيك ك� ، ال تى دى 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : لن�ش اند�سرتيال بارك ، رقم : 4012 ، ن�رث وهيى رود ، بانتيان �سرتيت ، 

ل�جناجن دي�سرتيكت ، �سينزين ، ج�اجندوجن ، بى ار ، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلليجي�ن حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3746 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135215

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدعاية والإعالن وتوجية الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جيكاي جروب �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دبي , املنطقة احلرة فـي جبل علي , الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 828 ر.ب : 112 روي , �شلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137276

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التبغ واأدوات املدخنني والثقاب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : توباك الرائد لتجارة وت�شدير وتغليف التبغ املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : مينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اجلمهورية اليمنية , �شنعاء , �شعدة , اليمن

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 828 ر.ب : 112 روي , �شلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137795
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الفوتوغرافـي  الت�شوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
وال�شينمائي والأجهزة والأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�ش والإ�شارة واملراقبة )الإ�شراف( 
التحكم  اأو  تنظيم  اأو  تكثيف  اأو  حتويل  اأو  فتح  اأو  الو�شل  واأدوات  اأجهزة   , والتعليم  والإنقاذ 
فـي الطاقة الكهربائية واأجهزة ت�شجيل اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور , حامالت بيانات 
مغناطي�شية , اأقرا�ش الت�شجيل , اأقرا�ش مدجمة اأقرا�ش فـيديو رقمية وغريها من و�شائط 
الت�شجيل الرقمية , واليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد , اآلت ت�شجيل النقد , اآلت حا�شبة , 

معدات معاجلة البيانات , اأجهزة الكمبيوتر , برامج الكمبيوتر , اأجهزة اإطفاء احلرائق . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ات�ش ان ديه لقطع غيار ال�شيارات ذ.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دبي , الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 828 ر.ب : 112 روي , �شلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137796
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الفوتوغرافـي  الت�شوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
واملراقبة  والإ�شارة  والقيا�ش  الوزن  واأدوات  الب�شرية  والأدوات  والأجهزة  وال�شينمائي 
)الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم , اأجهزة واأدوات الو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 
 , ال�شور  اأو  ال�شوت  ن�شخ  اأو  اإر�شال  اأو  واأجهزة ت�شجيل  الكهربائية  الطاقة  التحكم فـي  اأو 
حامالت بيانات مغناطي�شية , اأقرا�ش الت�شجيل , اأقرا�ش مدجمة اأقرا�ش فـيديو رقمية 
اآلت   , النقد  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  واليات   , الرقمية  الت�شجيل  و�شائط  من  وغريها 
ت�شجيل النقد , اآلت حا�شبة , معدات معاجلة البيانات , اأجهزة الكمبيوتر , برامج الكمبيوتر , 

اأجهزة اإطفاء احلرائق . 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ات�ش ان ديه لقطع غيار ال�شيارات ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دبي , الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 828 ر.ب : 112 روي , �شلطنة عمان �شلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138346

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدقيق   , ال�شطناعي  والنب  وال�شاغو  والتابيوكا  والأرز  وال�شكر  والكاكاو  وال�شاي  النب 

 , املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  امل�شنوعة من  وامل�شتح�شرات 

ع�شل النحل والع�شل الأ�شود , اخلمرية وم�شحوق اخلبيز , امللح , اخلردل , اخلل , ال�شل�شات 

)التوابل( البهارات الثلج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �شركة �شان فودز لالأغذية املحدودة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �شعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكة املكرمة , اململكة العربية ال�شعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 828 ر.ب : 112 روي , �شلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138572

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ات�ش ان ديه لقطع غيار ال�شيارات ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دبي , الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 828 ر.ب : 112 روي , �شلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140003

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع منتجات التبغ والفحم وخ�شب الوقود بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ش�شة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �شعيد حممد و�شريكة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : طاجك�شتانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 1252 ر.ب : 117 , طاجك�شتان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 828 ر.ب : 112 روي , �شلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140267
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الفوتوغرافـي  الت�شوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
وال�شينمائي والأجهزة والأدوات الب�شرية واأدوات الوزن والقيا�ش والإ�شارة واملراقبة )الإ�شراف( 
التحكم فـي  اأو  اأو تنظيم  اأو تكثيف  اأو حتويل  اأو فتح  واأدوات لو�شل  اأجهزة   , والإنقاذ والتعليم 
بيانات  حامالت   , ال�شور  اأو  ال�شوت  ن�شخ  اأو  اإر�شال  اأو  ت�شجيل  اأجهزة   , الكهربائية  الطاقة 
فـيديو رقمية وغريها من و�شائط  اأقرا�ش   , اأقرا�ش مدجمة   , اأقرا�ش ت�شجيل   , مغناطي�شية 
الت�شجيل الرقمية , واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد , اآلت ت�شجيل النقد , اآلت حا�شبة , 

معدات معاجلة البيانات , اأجهزة الكمبيوتر , برامج كمبيوتر , اأجهزة اإطفاء احلرائق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ا�شتل �ش ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دبي , الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 828 ر.ب : 112 روي , �شلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140269
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الفوتوغرافـي  الت�شوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
واملراقبة  والإ�شارة  والقيا�ش  الوزن  واأدوات  الب�شرية  والأدوات  والأجهزة  وال�شينمائي 
)الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم , اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 
 , اأو ال�شور  اأو ن�شخ ال�شوت  اإر�شال  اأو  اأجهزة ت�شجيل   , اأو التحكم فـي الطاقة الكهربائية 
حامالت بيانات مغناطي�شية , اأقرا�ش ت�شجيل , اأقرا�ش مدجمة , اأقرا�ش فـيديو رقمية 
وغريها من و�شائط الت�شجيل الرقمية , واآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد , اآلت 
ت�شجيل النقد , اآلت حا�شبة , معدات معاجلة البيانات , اأجهزة الكمبيوتر , برامج كمبيوتر , 

اأجهزة اإطفاء احلرائق .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـيفث اإليمنت جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اأملانيا بروكموهل 83052 , بينت كوفر �شرتيت 12, اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 828 ر.ب : 112 روي , �شلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140270

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدعاية والإعالن وتوجية الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأميت اإنرتنا�شيونال جروب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دبي , الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 828 ر.ب : 112 روي , �شلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135008
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الكهربائية  العاك�سات  ال�سوت  مكربات  الكهربائي  التيار  مغريات   ، الكهربائية  املحوالت 
)الكهرباء( مخفتات ال�سوء )منظمات( ، منظمات الكهرباء / ال�سوء )املخفتات( ، كهربائية  
ال�سمامات الثنائية الباعثة لل�سوء املوؤ�سرات االلكرتونية الباعثة لل�سوء كوابح االإ�ساءة 
، محوالت الطاقة )كهرباء(  ، عالمات م�سيئة  التنظيم كهربائية  اأجهزة  النيون  اإ�سارات 

منظمات اجلهد الكهربائي للمركبات ، واقي التدفق الكهربائي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـي هولدينجز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب 3529 ، الطابق 35 ، برج املقام ، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي ، 
جزيرة املاريا ، اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/5
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع االأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 
الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136877
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة واأدوات علمية ، وبحرية ، واأجهزة م�سح ، فوتوغرافية ، �سينمائية ، ب�سرية ، و اأجهزة 
قيا�ش الوزن ، و اأجهزة قيا�ش االإ�سارة ، و اأجهزة فح�ش )مراقبة( ، اأجهزة واأدوات لالإنقاذ 
والتعليم ، اأجهزة واأدوات لتو�سيل الكهرباء اأو تبديلها اأو حتويلها اأو جتميعها اأو تنظيمها 
اأو التحكم فيها ، جهاز لت�سجيل اأو نقل اأو اإعادة اإنتاج ال�سوت اأو ال�سور ، ناقالت البيانات 
املغناطي�سية ، واأقرا�ش الت�سجيل ، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقود املعدنية ، �سجالت 
النقد ، االآالت احلا�سبة ، معدات معاجلة البيانات واأجهزة الكمبيوتر ، برامج الكمبيوتر ، 
برامج احلا�سوب ، برامج الكمبيوتر فـي �سكل تطبيق لالأجهزة املحمولة واأجهزة الكمبيوتر ، 
تطبيقات الربجميات لال�ستخدام مع االأجهزة املحمولة ، برنامج ملعاجلة الدفع االإلكرتوين 
من واإلى االآخرين ، برامج الكمبيوتر وبرامج التطبيقات امل�ستخدمة فيما يتعلق باخلدمات 
املالية واملعامالت املالية والتجارة االإلكرتونية واملدفوعات االإلكرتونية و�سرف العمالت 
االأجنبية وخدمات التداول والو�ساطة واخلدمات اال�ست�سارية اال�ستثمارية ، برامج التوثيق  
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برامج الكمبيوتر وتطبيقات برامج الكمبيوتر )قابلة للتنزيل( ، برنامج املرا�سلة الفورية  
وال�سور  والفيديو  وال�سوت  البيانات  لتبادل  االت�ساالت  برامج   ، امللفات  م�ساركة  برنامج 
برامج   ، االت�ساالت  و�سبكات  والال�سلكية  املتنقلة  وال�سبكات  الكمبيوتر  عرب  والر�سومات 
الكمبيوتر ملعاجلة ال�سور والر�سومات وال�سوت والفيديو والن�ش ، برامج كمبيوتر قابلة 
وال�سور  وال�سوت  وامل�ستندات  والبيانات  للمعلومات  االإلكرتوين  النقل  لت�سهيل  للتنزيل 
عرب االإنرتنت ، برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل والتي تتيح للم�ستخدمني امل�ساركة فـي 
االجتماعات واحل�س�ش امل�سندة اإلى الويب ، مع اإمكانية الو�سول اإلى البيانات وامل�ستندات 
للتنزيل  قابلة  كمبيوتر  برامج   ، الويب  مت�سفح  خالل  من  الربامج  وتطبيقات  وال�سور 
للو�سول اإلى اأجهزة الكمبيوتر و�سبكات الكمبيوتر البعيدة وعر�سها والتحكم فيها ، برامج 
احلو�سبة ال�سحابية القابلة للتنزيل ، برامج احلو�سبة القابلة للتنزيل ، برامج الكمبيوتر 
تطبيق   ، ال�سراء  بقرارات  يتعلق  فيما  ال�سخ�سي  وال�سلوك  العمالء  �سلوك  وتقييم  لتتبع 
برامج الكمبيوتر لال�ستخدام فيما يتعلق بحفظ البيئة وتغري املناخ وتعوي�ش الكربون ، 
املن�سورات االإلكرتونية عرب االإنرتنت )ميكن تنزيلها من االإنرتنت اأو من �سبكة الكمبيوتر 
اأو قاعدة بيانات الكمبيوتر( ، املن�سورات االإلكرتونية القابلة للتحميل: املجالت واملقاالت 
والكتيبات واملن�سورات واأوراق البيانات واملواد االإعالمية واملواد التعليمية فـي جمال االأعمال 
ال�سلكية  واالت�ساالت  ال�سحابية  واحلو�سبة  املعلومات  وتكنولوجيا  االإلكرتونية  والتجارة 
والال�سلكية واالإنرتنت والتدريب على االأعمال والتجارة االإلكرتونية ، االأعمال التجارية 
 ، املحمولة  الكمبيوتر  اأجهزة   ، الكمبيوتر  ملحقات   ، املالية  واالإدارة  والت�سويق  واملبيعات 
اأجهزة الكمبيوتر املحمول ، اأجهزة املذكرة املحمولة ، اأجهزة الكمبيوتر املحمولة ، امل�ساعدات 
الرقمية ال�سخ�سية ، م�سغالت الو�سائط ال�سخ�سية ، الهواتف املحمولة ، الهواتف الذكية  
 ، الكمبيوتر  عمل  محطات   ، البطاريات  �سحن  واأجهزة  البطاريات   ، الرقمية  الكامريات 
ملحقات الكمبيوتر ، اأجهزة �سبكات الكمبيوتر واالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية ، محوالت 
�سبكة الكمبيوتر ، واملفاتيح ، واأجهزة التوجيه ، اأجهزة املودم ال�سلكية والال�سلكية وبطاقات 
اإطفاء  ، جهاز  ، ومحافظ الكمبيوتر  ، ملحقات الكمبيوتر املحمول  االت�ساالت واالأجهزة 
اأقرا�ش   ، ال�سيارات  فـي  املالحة  نظام   ، الثابتة  والربامج  الكمبيوتر  اأجهزة   ، احلرائق 
ال�سلكية  االت�ساالت  جهاز   ، االإنرتنت(  من  للتنزيل  )قابلة  الرقمية  املو�سيقى   ، مدجمة 
والال�سلكية ، اأك�س�سوار فاأرة احلا�سوب ، اأجهزة الهاتف املحمول ، ملحقات الهاتف املحمول  
االألعاب القابلة للتنزيل وال�سور وال�سور املتحركة واالأفالم واملو�سيقى ، اأنظمة االإنذار ، 
كامريات مراقبة وحدات البث االإذاعي والتلفزيوين املتنقلة ، معدات البث التلفزيوين ، 
الكامريات ، كامريات الفيديو ، �سماعات الراأ�ش ، �سماعات االأذن ، مكربات ال�سوت ، اأجهزة 
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ومعدات النظام العاملي لتحديد املواقع )جي بي اإ�ش( ، برامج الكمبيوتر وبرامج االألعاب 
�سا�سات   ، االإنرتنت(  من  للتنزيل  القابلة  الربامج  ذلك  فـي  )مبا  والفيديو  االإلكرتونية 
الكري�ستال ال�سائل لالت�ساالت واملعدات االإلكرتونية ، جهاز اإ�ستقبال رقمي ، جهاز التحكم  
بطاقات   ، اإلكرتونيـة  الفتات   ، ال�سم�سيــة  والنظارات  النظارات   ، البيانــات  تخزين  برامج 
وهواتف االئتمان امل�سرفـي امل�سفر اأو املغناطي�سي ، واخل�سم ، والنقدية ، اآالت ال�سراف االآيل  
موزعات النقدية ، قارئات الكتب االإلكرتونية ، خراطي�ش احلرب ، �ساغرة للطابعات واآالت 
الن�سخ ، �سا�سات فيديو لالأطفال ، اغطية العد�سات ، اأجهزة الكمبيوتر اللوحي ، بطاقات 
األعاب الفيديو ، اأجهزة  مفاتيح م�سفرة ، نظارات ثالثية االأبعاد ، بطاقات الذاكرة الآالت 
الكمبيوتر القابلة لالرتداء ، الهواتف الذكية ، �سا�سات العر�ش ، اأجهزة الكمبيوتر ، اأجهزة 
تتبع الن�ساط ، معدات ال�سوت ، اأجهزة االت�ساالت ، اأجهزة الكمبيوتر الطرفية ، م�سغالت 
القابلة  الكمبيوتر  اأجهزة   ، الرقمية  االإلكرتونية  االت�ساالت  واأجهزة  املحمولة  الو�سائط 
لالرتداء ، الهواتف الذكية ، ال�سا�سات االإلكرتونية ، �سا�سات العر�ش ، اأجهزة الكمبيوتر ، 
اأجهزة تتبع الن�ساط ، اأجهزة ال�سوت ، اأجهزة االت�ساالت ، ملحقات الكمبيوتر ، م�سغالت 
الدفع  معامالت  لت�سهيل   ، الرقمية  االإلكرتونية  االت�ساالت  واأجهزة  املحمولة  الو�سائط 
وامل�سرفـي  املايل  احل�ساب  معلومات  بالو�سول  للعمالء  وال�سماح  االإلكرتونية  بالو�سائل 
الذكية  والهواتف  ارتداوؤها  ميكن  الكمبيوتر  اأجهزة   ، امل�سرفية  االأعمال  مع  وللتعامل 
و�سا�سات العر�ش ، اأجهزة الكمبيوتر لتتبع الن�ساط ، املعدات ال�سمعية ، اأجهزة االت�ساالت  
اأجهزة االت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية ، اأجهزة الكمبيوتر الطرفية ، م�سغالت الو�سائط 
وبطاقات   ، امل�سبق  الدفع  بطاقات   ، الرقمية  االإلكرتونية  االت�ساالت  واأجهزة  املحمولة 
م�سرفية ، وبطاقات االئتمان ، وبطاقات اخل�سم امل�سرفـي ، وبطاقات نقدية ، وبطاقات 

الهوية م�سفرة اأو مغناطي�سية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأدفان�سد نيو تيكنولوجيز كو ، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر كاميان

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كاميان كوربوريت �سنرت ، 27 هو�سبيتال رود ، جورج تاون ، غراند 
كاميان كيه واي1-9008 ، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/11
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : االأولى للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع االأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 
الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136878
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التحليل  وخدمات   ، بها  املتعلقة  والت�سميم  والبحث  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات 
ال�سناعي والبحث ، ت�سميم وتطوير اأجهزة الكمبيوتر والربجميات ، الربجميات كخدمة 
وتوثيق  ت�سفري  وفك  ت�سفري   ، اإ�ش(  اإيه  اإيه  )بي  البلوك�سني  خدمة   ، اإ�ش(  اإيه  اإيه  )اإ�ش 
املعلومات والر�سائل والبيانات ، توفري خدمات م�سادقة امل�ستخدم بالب�سمة البيومرتية 
اأخرى  واأنواع  ال�سوت  على  والتعرف  االأ�سابع  ب�سمات  وم�سادقة  الوجه  على  والتعرف 
التجارة  ومعامالت  املالية  لتوفري اخلدمات  والربامج  االأجهزة  تكنولوجيا م�سادقة  من 
اأمن  خدمات   ، املنخرطني  وم�ساركة  املرخ�سة  املنتجات  وتتبع  والتربعات  االإلكرتونية 
البيانات ، اأمن تكنولوجيا املعلومات واحلماية والرتميم ، حتليل تهديدات اأمان الكمبيوتر 
الكمبيوتر  اإلى  والو�سول  الكمبيوتر  ل�سبكات  االأمن  خدمات  توفري   ، البيانات  حلماية 
واملعامالت املحو�سبة ، �سهادة )مراقبة جودة( البيانات عرب البلوك�سني ، م�سادقة البيانات 
اأعاله ال�ستخدامها فيما يتعلق  املذكورة  ، مبا فـي ذلك جميع اخلدمات  البلوك�سني  عرب 
باأنظمة الدفع ، خدمات الكمبيوتر فيما يتعلق بنقل املعلومات والبيانات وامل�ستندات وال�سور 
الكمبيوتر  برامج  تطبيقات  ا�ست�سافة  من   ، التطبيقات  خدمة  توفري   ، االإنرتنت  عرب 
لالآخرين  توفري خدمة التطبيقات )اإيه اإ�ش بي( التي توفر برامج فـي جماالت املوؤمترات 
عرب االإنرتنت واملوؤمترات ال�سوتية والر�سائل االإلكرتونية والتعاون فـي امل�ستندات وعقد 
املوؤمترات عرب الفيديو ومعاجلة ال�سوت واملكاملات ، توفري برامج غري قابلة للتنزيل عرب 
االإنرتنت لت�سهيل الت�سغيل البيني لتطبيقات برامج متعددة ، خدمات الدعم الفني املتعلقة 
 ، والهاتف  االإلكرتوين  والربيد  االإنرتنت  عرب  املقدمة  والتطبيقات  الكمبيوتر  بربامج 
خدمات الكمبيوتر ، و اإن�ساء جمتمع عرب االإنرتنت للم�ستخدمني امل�سجلني للم�ساركة فـي 
املناق�سات ، واحل�سول على تعليقات من اأقرانهم ، وت�سكيل جمتمعات افرتا�سية ، وامل�ساركة 
الكمبيوتر  تكنولوجيا  ب�ساأن  امل�سورة  تقدمي   ، الوثائق  وتبادل   ، االجتماعية  ال�سبكات  فـي 
باإن�ساء  املتعلقة  الكمبيوتر  خدمة   ، للدعم  �ساخن  خط  طريق  عن  االإنرتنت  مل�ستخدمي 
فهار�ش املعلومات واملواقع واملوارد على �سبكات الكمبيوتر ، توفري محركات البحث ، ت�سميم 
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اأجهزة الكمبيوتر واأجهزة الكمبيوتر املحمولة و املذكرات االإلكرتونية واأجهزة الكمبيوتر 
اللوحية ، ت�سميم امل�ساعدين الرقميني وم�سغلي الو�سائط ال�سخ�سية ، ت�سميم الهواتف 
برجمة   ، الكمبيوتر  خدمات   ، الرقمية  الكامريات  ت�سميم   ، الذكية  والهواتف  املحمولة 
الكمبيوتر  برجمة   ، الكمبيوتر  حتليل  خدمات   ، تكميليةللكمبيوتر  خدمات   ، احلا�سوب 
برامج  ت�سميم   ، الكمبيوتر  نظام  برامج  خدمات   ، الفريو�ش  �سد  باحلماية  يتعلق  فيما 
الكمبيوت ، ت�سميم نظام الكمبيوتر ، ت�سميم وتطوير �سفحات الويب ، ا�ست�سافة �سفحات 
الويب لالآخرين ، ا�ست�سافة برامج تطبيق الكمبيوتر للبحث عن املعلومات وا�سرتجاعها 
من قواعد البيانات و�سبكات الكمبيوتر ، توفري املعلومات التقنية بناء على طلب محدد من 
اأو �سبكة الكمبيوتر العاملية ، اخلدمات اال�ست�سارية فيما  امل�ستخدمني عن طريق الهاتف 
املتعلقة بالبحث املخ�س�ش لقواعد بيانات  يتعلق بربامج الكمبيوتر ، خدمات الكمبيوتر 
الكمبيوتر واملواقع االإلكرتونية ، ت�سفري وفك ت�سفري االإ�سارات االإلكرتونية والكهربائية ، 
حتويل البيانات والوثائق املادية اإلى ن�سق الو�سائط االإلكرتونية ، خدمات اختبار وتقييم 
املنتجات ، اخلدمات املعمارية والت�سميم ، الت�سميمات الداخلية للمباين واملكاتب وال�سقق ، 
خدمات معلومات الكمبيوتر ، خدمات معلومات ال�سبكة ، اأي توفري املعلومات التقنية املتعلقة 
باأجهزة الكمبيوتر وال�سبكات فـي جمال االأعمال والتجارة االإلكرتونية ، توفري برامج اإدارة 
مخاطر اأمن الكمبيوتر ، معلومات اأمن الكمبيوتر وخدمات الت�سخي�ش واالختبار ، خدمات 
�سمان اجلودة ، خدمات الكمبيوتر املتعلقة باإ�سدار ال�سهادات للمعامالت التجارية واإعداد 
التقارير اخلا�سة بها ، التحكم فـي الو�سول اإلى اأجهزة الكمبيوتر وال�سبكات االإلكرتونية 
وقواعد البيانات ، خدمات اأمن و نقل البيانات واملعامالت عرب خدمات �سبكات الكمبيوتر  
ا�ست�سارات فـي جمال اأمن البيانات ، اال�ست�سارات التكنولوجية املتعلقة بتاأمني االت�ساالت  
خدمات اأمن �سبكة االت�ساالت املحو�سبة ، توفري املعلومات فـي جماالت االإنرتنت و�سبكة 
االإنرتنت العاملية واأمن �سبكات االت�ساالت املحو�سبة والنقل االآمن للبيانات واملعلومات ، 
اأمن �سبكات  خدمات ا�ست�سارية فـي جماالت االإنرتنت و�سبكة االإنرتنت العاملية وخدمات 
االت�ساالت املحو�سبة وخدمات اأمن املعلومات ، خدمات امل�سادقة الأمن الكمبيوتر ، التوثيق 
عرب االإنرتنت للتوقيعات االإلكرتونية ، الن�سخ االحتياطي للبيانات خارج املوقع ، تخزين 
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البيانات االإلكرتونية ، توفري املعلومات حول تكنولوجيا الكمبيوتر والربجمة عرب موقع 
اال�ست�سافة  خدمات   ، �سحابية  حو�سبة   ، اخلرائط  ر�سم  خدمات   ، االإنرتنت  �سبكة  على 
ال�سحابية ، توفري اال�ستخدام املوؤقت للربامج احلو�سبة ال�سحابية غري القابلة للتحميل 
الكمبيوتر  اأنظمة  توفري   ، للبيانات  االإلكرتوين  التخزين   ، ال�سحابية  احلو�سبة  وبرامج 
االفرتا�سية وبيئات الكمبيوتر االفرتا�سية من خالل احلو�سبة ال�سحابية ، تاأجري برامج 
الرتفيه ، البحوث التقنية فـي جمال تعوي�ش الكربون ، توفري املعلومات ، اال�ست�سارات فيما 
يتعلق بتعوي�ش الكربون وحماية البيئة ، توفري املعلومات التكنولوجية حول االبتكارات 
اخل�سراء للبيئة ، خدمات االختبار والتقييم والر�سد البيئي ، البحث فـي جماالت حماية 
البيئة واملحافظة عليها ، البحث وتوفري املعلومات العلمية فـي جمال تغري املناخ ، خدمات 
اال�ست�سارات العلمية وال�سناعية املتعلقة بالوقود وانبعاثات الوقود وثاين اأك�سيد الكربون 
والق�سايا البيئية ، اخلدمات العلمية والتكنولوجية املتعلقة بتو�سية م�سارات العمل للحد 
العلمية  ، اخلدمات  التكلفة  الكربون بطريقة فعالة من حيث  اأك�سيد  انبعاثات ثاين  من 
والتكنولوجية املتعلقة باإدارة برامج تعوي�ش الكربون ، خدمات البحث واالإدارة واحلماية 
باخلدمات  املتعلقة  اال�ست�سارية  واخلدمات  واملعلومات  اال�ست�سارية  اخلدمات   ، البيئية 

املذكورة اأعاله . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأدفان�سد نيو تيكنولوجيز كو ، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر كاميان

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كاميان كوربوريت �سنرت ، 27 هو�سبيتال رود ، جورج تاون ، غراند 

كاميان كيه واي1-9008 ، جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/11

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع االأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136879
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التاأمني ، ال�سوؤون املالية ، ال�سوؤون النقدية ، ال�سوؤون العقارية ، مقا�سة وت�سوية 
املعامالت املالية عرب �سبكة كمبيوتر عاملية ، اخلدمات امل�سرفية عرب االإنرتنت واخلدمات 
التاأمني  ، وتوفري  الفواتري والدفعات  واإعداد وحتويل  ، خدمات بطاقات االئتمان  املالية 
االإلكرتونية  بالو�سائل  االأموال  حتويل   ، االأموال  حتويل  خدمات   ، املالية  للمعامالت 
لالآخرين ، حتويل الدفعات لالآخرين عرب االإنرتنت ، اخلدمات املالية فـي طبيعة خدمات 
الفوترة والدفع ، ترتيب واإدارة عقود االإيجار ، تاأجري العقارات ، تقييم العقارات ، التقييم 
خدمات   ، العقارية  الو�ساطة  ، خدمات  العقاري  اال�ستثمار   ، العقاري  التمويل   ، العقاري 
الوكاالت العقارية ، خدمات وكالة االإ�سكان ، خدمات االإيجار ، اإدارة العقارات واخلدمات 
اال�ست�سارية ، جمع االإيجار ، ا�ستئجار املكاتب )العقارات( ، ا�ستئجار ال�سقق وال�سكن ، توفري 
املعلومات املالية عرب االإنرتنت ، اإيداع اآمن واإ�سدار خدمات ق�سائم ال�سفر ، اال�ستثمارات 
الراأ�سمالية ، التقييم املايل )التاأمني ، البنوك ، العقارات( ، اخلدمات املالية واإدارة االأ�سول  
ال�سلكية  االت�ساالت  و�سائل  تقدمها  التي  املالية  اخلدمات   ، املالية  واخلدمات  التاأمني 
االإنرتنت   عرب  امل�سرفية  اخلدمات   ، اال�ست�سارية  واخلدمات  املالية  اال�ست�سارات   ، والال�سلكية 
االإنرتنت   اأو  الكمبيوتر  بيانات  قواعد  من  االإنرتنت  عرب  املقدمة  امل�سرفية  اخلدمات 
االأ�سهم  تداول   ، املالية  االأوراق  اأ�سعار  خدمات   ، املالية  االأوراق  فـي  الو�ساطة  خدمات 
والتحقق  ال�سحن  بطاقة  خدمات   ، اخل�سم  بطاقة  خدمات   ، املايل  التحليل   ، وال�سندات 
 ، اال�ستثمارية  واخلدمات  التوفري  وح�سابات  امل�سرفية  اخلدمات   ، ال�سمان  خدمات  من 
 ، العاملية  الكمبيوتر  �سبكة معلومات  االئتمان عرب  التحقق من   ، املالية  املقا�سة  خدمات 
الفواتري  االإلكرتوين وخدمات دفع  الدفع   ، االإلكرتونية  االئتمان  اإدارة مخاطر  خدمات 
امل�سرفية  اخلدمات   ، املالية  احل�سابات  فـي  واالئتمان  اخل�سم  خدمات   ، االإلكرتونية 
االإلكرتونية ، اإ�سدار بطاقات القيمة املخزنة وبطاقات ال�سحن وبطاقات اخل�سم ، خدمات 
بطاقات االئتمان الهاتفية ، خدمات املعلومات املتعلقة بالتمويل والتاأمني ، املقدمة عرب 
االإنرتنت من قاعدة بيانات الكمبيوتر اأو االإنرتنت ، وكالة جلمع ر�سوم الغاز والكهرباء ، 
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تقييم التحف  تقييم اأعمال الفن ، تقييم املجوهرات ، تقييم ال�سيارات امل�ستعملة ، توفري 
املجموعات  تنظيم   ، اخلريية  الأموال  جمع   ، املالية(  )اخلدمات  ال�سريبية  املعلومات 
، تاأجري النقود الورقية واآلت عد النقود املعدنية   ، ت�سيري املجموعات اخلريية  اخلريية 
، ترتيب  الإنرتنت  الدفع عرب  ، خدمات  الآيل  ال�سراف  اآلت  اأو  النقد  ا�ستئجار موزعات 
 ، اإلكرتونيا  الأموال  حتويل  خدمات  توفري   ، الق�سائم  اإ�سدار   ، البناء  مل�ساريع  التمويل 
 ، الدفع  م�سبقة  واأرقام  بطاقات  توفري   ، البنكي  ال�سرف  خدمات  نقدي   �سرف  خدمات 
خدمات حتويل الأموال جل اخلدمات املذكورة اأعاله التي توفرها الو�سائل الإلكرتونية  
الإلكرتوين  بالتحويل  املتعلقة  ال�ست�سارية  واخلدمات  واملعلومات  ال�ست�سارية  اخلدمات 
لالأموال ، خدمات حتويل العمالت الأجنبية ، �سرف العمالت الأجنبية ، تداول العمالت  
تداول العمالت و�سم�سرة العملة واملعامالت املالية عرب البلوك�سني ، توفري خدمات جمع 
 ، الكربون  تعوي�سات  فـي  الو�ساطة   ، الكربون  مبوازنة  يتعلق  فيما  اخلريية  التربعات 
املالية لربامج تعوي�ض الكربون ، متويل م�ساريع خف�ض النبعاثات وال�ستثمار  الرعاية 
فـي �سناديق خف�ض  ال�ستثمار   ، الكربون  برامج وم�ساريع تعوي�ض  فـي  ال�ستثمار   ، فيها 
واملعلومات  ال�ست�سارية  ، اخلدمات  القرو�ض  تقدمي قرو�ض موؤقتة  ، تقدمي  النبعاثات 

واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة باخلدمات املذكورة اأعاله . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأدفان�سد نيو تيكنولوجيز كو ، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر كاميان

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كاميان كوربوريت �سنرت ، 27 هو�سبيتال رود ، جورج تاون ، غراند 

كاميان كيه واي1-9008 ، جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

-80-



اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137734
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات ، االإيواء املوؤقت . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مطعم زيرو فات ذ.م.م 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : العني ، ع�سارج ، بدع بن عمار ، الوحدة الرابعة ، بناية : نا�سر را�سد 
محمد �ساملني �سوط ال�سام�سي ، �ش.ب : 88231 اأبوظبي ، االإمارات 

العربية املتحدة ، 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/16

االأولى للملكية الفكرية �ش.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع االأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140271
فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سلحة   ، واملالعق(  وال�سكاكني  )ال�سوك  قطع  اأدوات   ، باليد(  )تدار  يدوية  واأدوات  عدد 
بي�ساء ، اأدوات حالقة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اجلفري اأوفر�سيز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دبي ، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 828 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138903
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأكيا�س   ، للموائد  ورقية  مناديل   ، تواليت  ورق   ، الوجه  منا�سف   ، املقوى  الورق  اأو  الورق 
نفايات بال�ستيك ، اأكيا�س للف والتغليف ، ورق الرب�سمان ، اأكيا�س للطبخ بالفرن ، مواد 
 ، والتغليف  للتعبئة  البال�ستيكية  والأغطية  الرقائق   ، منزلية  لغاية  امل�ستعملة  الل�سق 

مفار�س بال�ستيكية للموائد . 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ترتول جزر العذراء الربيطانية ، جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138904
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات التجميل وماء التواليت ، العطور ، مبا فـي ذلك العطور فـي �سكل رذاذ ، زيوت 
 ، الأ�سا�سية  الزيوت   ، لل�سعر على هئية كرمي  ، مزيل  العرق  ، مزيالت  والروائح  للعطور 

زيوت الالفندر طالء الأظافر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تايتان كومباين ليميتيد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اإنتجريتي نو. 193- فريا�ساندرا ، اإليكرتونيك�س �سيتي ، بي. اأو.اأو 
هو�سر مني رود ، باجنالور 560 100 ، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138905
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات التجميل وماء التواليت ، العطور ، مبا فـي ذلك العطور فـي �سكل رذاذ ، زيوت 
 ، الأ�سا�سية  الزيوت   ، لل�سعر على هئية كرمي  ، مزيل  العرق  ، مزيالت  والروائح  للعطور 

زيوت الالفندر طالء الأظافر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تايتان كومباين ليميتيد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اإنتجريتي نو. 193- فريا�ساندرا ، اإليكرتونيك�س �سيتي ، بي. اأو.اأو 
هو�سر مني رود ، باجنالور 560 100 ، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138906
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

نظام بطارية معياري لت�سغيل املركبات الكهربائية يتاألف من جمموعات بطاريات قابلة 
للتكوين وقابلة لإعادة ال�سحن بطاريات قابلة لل�سحن لت�سغيل املركبات الكهربائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جينريال موتورز اإل اإل �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،3000  -  48265  ، ميت�سيغان   ، ديرتويت   ، �سنرت  ريني�سان�س   300  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
بلد   -  2020/3/3 : الأولوية  تاريخ   -  88818666 : الأولوية  حــــــق الأولويــــــــة : )رقم 

) US : الأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138908
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطهرات ، مبيدات اجلراثيم ، معطرات اجلو ومزيالت الروائح لي�ست لال�ستعمال ال�سخ�سي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذي كلورك�س كومبني 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1221 برودواى ، اوكالند ، كاليفورنيا ، 94612 ، الوليات املتحدة 

الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138909
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، والتجفيف   ، والطبخ   ، البخار  وتوليد   ، التربيد   ، والتدفئة   ، الإنارة  اأجهزة وجتهيزات 
والتهوية ، وللتزويد باملياه وللغايات ال�سحية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حممد ريا�س و�سريكه �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

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

م�سقط ، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138910
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

نظام بطارية معياري لت�سغيل املركبات الكهربائية يتاألف من جمموعات بطاريات قابلة 
للتكوين وقابلة لإعادة ال�سحن بطاريات قابلة لل�سحن لت�سغيل املركبات الكهربائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جينريال موتورز اإل اإل �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،  3000  -48265  ، ميت�سيغان   ، ديرتويت   ، �سنرت  ريني�سان�س   300  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
بلد   -  2020/3/3 : الأولوية  تاريخ   -  88818620 : الأولوية  حــــــق الأولويــــــــة : )رقم 

الأولوية : الوليات املتحدة الأمريكية(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139375
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأطعمة اخلفيفة والرقائق املكونة من البطاط�س ، الأطعمة اخلفيفة والرقائق املكونة من 
، الأطعمة والوجبات  ، الأطعمة اخلفيفة والرقائق املكونة من اخل�سراوات  فول ال�سويا 
اخلفيفة املكونة من املك�سرات ، الأطعمة اخلفيفة اجلاهزة لالأكل املكونة فـي الأ�سا�س من 
اأو جمموعات  والبذور واخل�سراوات  املك�سرات  املك�سرات ومنتجات   ، والرقائق  البطاط�س 
منها ، مبا فـي ذلك رقائق البطاط�س ، رقائق البطاط�س ، رقائق اخل�سار ، رقائق القلقا�س ، 
رقائق البطاط�س ، ير ، الت�سبرية املكونة من اللحم البقري ، الت�سبرية املكونة من ال�سويا ، 
الت�سبرية وطعام الدهن املكون من البقوليات ، الغمو�س ، اجلنب ، مزيج من الت�سبريات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيب�سيكو ، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 700 اندر�سون هيل رود ، مدينة بريت�سيز ، ولية 
نيويورك 10577 ، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139377
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، والدقيق   ، و�ساغو  تابيوكا   ، اأرز   ، ال�سطناعية  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
القابلة  املثلجات   ، واحللويات  واملعجنات  اخلبز   ، احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
لالأكل ، ال�سكر ، الع�سل ، الع�سل الأ�سود ، اخلمرية ، م�سحوق اخلبز ، ملح ، خردل ، اخلل 

وال�سل�سات )التوابل( ، التوابل ، املثلجات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة باطوق القاب�سة 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الدمام املدينة ال�سناعية الثانية �س.ب : 25 ، 31952 اململكة العربية 
ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139378
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وتغيري  النارية  الدراجات  ت�سحيم  خدمات   ، النارية  الدراجات  و�سيانة  اإ�سالح  خدمات 
الزيت وخدمات الغ�سيل والتنظيف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيفرون انتلليك�سوال بروبرتي ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،  94583 كاليفورنيا   ، رامون  �سان   ، رود  كانيون  بوللينجر   6001  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139379
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات البيطرية اخلا�سة بعالج التهاب الثدي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بويهرينجر اجنيلهيم فيتميديكا جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 55218 ، اجنلهيم ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139380
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وتغيري  النارية  الدراجات  ت�سحيم  خدمات   ، النارية  الدراجات  و�سيانة  اإ�سالح  خدمات 
الزيت وخدمات الغ�سيل والتنظيف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيفرون انتلليك�سوال بروبرتي ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،  94583 كاليفورنيا   ، رامون  �سان   ، رود  كانيون  بوللينجر   6001  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139454
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وامل�ستح�سرات  الطحني   ، وال�ساجو  التابيوكا  الأرز   ، ال�سناعية  القهوة   ، ال�ساي   ، القهوة 
امل�سنوعة من احلبوب ، اخلبز ، املعجنات واحللويات ، الثلج ، ال�سكر ، الع�سل ، الع�سل الأ�سود ، 

اخلمرية ، اخلبز امل�سحوق ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات ، التوابل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة برو اك�س لال�سترياد والت�سدير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : خيطان ، قطعة 8 ، �سارع 68 ، ق�سيمة 31 ، مبنى م�ساعد مطر طاهر 

ال�سمري ، الدور 1 �سرداب ، حمل 26 الكويت ، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139457
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سابون م�ساد للبكترييا ، معقم لليدين ، منظفات مطهرة ، مناديل مبللة م�سادة للبكترييا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كوجليت - باملوليف كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

الوليات   ،  10022 نيويورك  ولية   ، نيويورك   ، افينيو  بارك   300  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139610
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بطاريات التدفق ، بطاريات تدفق الأك�سدة والختزال ، خاليا تدفق الأك�سدة والختزال ، 
بطاريات الأك�سدة والختزال من الفاناديوم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سميد ايرنجي �سي�ستمز جي ام بي ات�س 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : روبرت - بو�س - �سرتيت . 32 - 36 72250 فرودين�ستاد ، اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاهم للملكية والفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139611
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املنظفات وحتديدا امل�ستح�سرات واملواد امل�ستخدمة للغ�سيل ، م�ستح�سرات تنعييم الن�سيج ، 
م�ستح�سرات تلطيف الن�سيج ، م�ستح�سرات التبي�س ، م�ستح�سرات اإزالة البقع ، ال�سابون ، 
ال�سابون امل�ستخدم لتلميع املن�سوجات ، م�ستح�سرات غ�سل املالب�س واملن�سوجات باليد ، ن�سا 

الغ�سيل ، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي ومواد �سنفرة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يونليفر بي ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اجنلرتا ، 
�سي ات�س 62 4 زد دي ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاهم للملكية والفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139615
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة املراقبة الإلكرتونية ، اأجهزة قيا�س كهربائية برامج الكمبيوتر ملراقبة درجة احلرارة 
والبيانات ال�سحية ، تطبيقات الطبية ، �سا�سات الكمبيوتر تطبيقات الربامج )التطبيقات( 

املقدمة عرب الإنرتنت اأو قابلة للتنزيل ، مراقبة اأجهزة ال�ست�سعار والإنذارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابوت جي ام بي ات�س 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ماك�س - بالنك - رينغ 2 ، 65205 مدينة وايزبادن ، اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاهم للملكية والفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139618
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ملراقبة  لر�سد  اأجهزة   ، احلرارة  ودرجة  ال�سحية  البيانات  لر�سد  طبية  واأدوات  اأجهزة 
الأغرا�س الطبية ، اأجهزة الت�سخي�س لالأغرا�س الطبية ، اأجهزة القيا�س الطبية لر�سد 
احلمى  احلرارة  موازين   ، الطبي  لال�ستخدام  احلرارة  موازين   ، الإن�سان  حرارة  درجة 

ترمومرتات احلرارة الال�سلكية ، رقع للحمى لالأ�سخدام ال�سخ�سي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابوت جي ام بي ات�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ماك�س - بالنك - رينغ - 2 ، 65205 مدينة وايزبادن ، اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139620
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الطعام  تقدمي   ، الذاتية  اخلدمة  ومطاعم  املطاعم  خدمات   ، وال�سراب  الطعام  توفري 
لتوفري الأطعمة وامل�سروبات ، خدمات مطاعم الوجبات اجلاهزة ، خدمات تو�سيل الطعام 

وال�سراب ، حت�سري الطعام وال�سراب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة فري�س ايك�سربي�س انرتنا�سنول ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بناية اكارا ، 24 �سارع دي كا�سرتو ، ويكهامز كاي 1، رود تاون تورتول، 
جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س . ب 2027 روي 112 �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139623
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املواد   ، طبية  لأغرا�س  ال�سحية  امل�ستح�سرات   ، والبيطرية  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات 
املكمالت   ، لالأطفال  الغذاء   ، البيطري  اأو  الطبي  تهيئتها لال�ستخدام  التي مت  الغذائية 
الغذائية لالإن�سان واحليوان ، الل�سقات ومواد الت�سميد ، املواد الالزمة حل�سو الأ�سنان ، 
ال�سمع الطبي لالأ�سنان ، املطهرات ، م�ستح�سرات الق�ساء على الكائنات ال�سارة ، الفطريات 

والأع�ساب ال�سارة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فايزر ، انك 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

الوليات   ،  10017 نيويورك   ، نيويورك   ، �سرتيت   42 اي�ست   235  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139624
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املواد   ، طبية  لأغرا�س  ال�سحية  امل�ستح�سرات   ، والبيطرية  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات 
املكمالت   ، لالأطفال  الغذاء   ، البيطري  اأو  الطبي  تهيئتها لال�ستخدام  التي مت  الغذائية 
الغذائية لالإن�سان واحليوان ، الل�سقات ومواد الت�سميد ، املواد الالزمة حل�سو الأ�سنان ، 
ال�سمع الطبي لالأ�سنان ، املطهرات ، م�ستح�سرات الق�ساء على الكائنات ال�سارة ، الفطريات 

والأع�ساب ال�سارة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فايزر انك 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

الوليات   ،  10017 نيويورك   ، نيويورك   ، �سرتيت   42 اي�ست   235  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاهم للملكية والفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139626
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املواد   ، طبية  لأغرا�س  ال�سحية  امل�ستح�سرات   ، والبيطرية  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات 
املكمالت   ، لالأطفال  الغذاء   ، البيطري  اأو  الطبي  تهيئتها لال�ستخدام  التي مت  الغذائية 
الغذائية لالإن�سان واحليوان ، الل�سقات ومواد الت�سميد ، املواد الالزمة حل�سو الأ�سنان ، 
ال�سمع الطبي لالأ�سنان ، املطهرات ، م�ستح�سرات الق�ساء على الكائنات ال�سارة ، الفطريات 

والأع�ساب ال�سارة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فايزر انك 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

الوليات   ،  10017 نيويورك   ، نيويورك   ، �سرتيت   42 اي�ست   235  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاهم للملكية والفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139765
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات الأبحاث والت�ساميم املت�سلة بها ، خدمات التحاليل 
والأبحاث ال�سناعية ، خدمات ت�سميم وتطوير اأجهزة وبرامج الكمبيوتر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الطراد هاب دي ام �سي �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 213/ 04 ، جمريا بزن�س �سنرت 1 ، احلى ، جى ، اأبراج بحريات جمريا ، 

دبي ، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139767
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معاجلة املواد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الطراد هاب دي ام �سي �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 213/ 04 ، جمريا بزن�س �سنرت 1 ، احلى ، جى ، اأبراج بحريات جمريا ، 

دبي ، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139768

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإن�ساء املباين ، الت�سليح ، خدمات الرتكيب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الطراد هاب دي ام �سي �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 213/ 04 ، جمريا بزن�س �سنرت 1 ، احلى ، جى ، اأبراج بحريات جمريا ، 

دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139051

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات ، الإيواء املوؤقت . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ا�ستثمر النجاح للتجارة �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع الربكات ، اخلو�س ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136332
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سوالت )لو�سن( لل�سعر ، م�ستح�سرات للعناية بالنظافة وجتميل فروة الراأ�س وال�سعر ، 
م�ستح�سرات ت�سفيف و�سبغ ال�سعر ، م�ستح�سرات التبيي�س وال�سبغ والتلوين . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذا بروكرت اآند جامبل كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون بروكرت اآند جامبل بالزا ، �سين�سيناتي ، اأو هايو 45202 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/31

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138556
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تزويد الطعام وال�سراب ، كافية �سوب ، مطعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة لوكي�سن كيو ايت للماأكوالت اخلفيفة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سركة ال�سخ�س الواحد ، ال�سناعة والتجارة الكويت ، اأبو حليفة ، 

 ، ، ق�سيمة )3302(  ال�سباح  ال�سامل  �سامل �سباح  �سارع   ، قطعة )1( 
الدور االأر�سي ، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138675

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سكك  وعربات  امل�ستقلة  الكهربائية  املركبات   ، احلافالت   ، احلافالت  وخا�سة  املركبات 

احلديدية ، قاطرات ال�سكك احلديدية مبا فـي ذلك القاطرات ، عربات ال�سكك احلديدية 

واملركبات ذاتية الدفع ، مركبات ال�سكك احلديدية عالية ال�سرعة وعالية ال�سرعة ، قطارات 

حتت االأر�س وجمموعات اأخرى من مركبات الركاب ، اأوتوماتيكية اأو غري اأوتوماتيكية ، 

عجالت  على  املوجهة  املركبات  اأو  احلديدية  العجالت  ذات  احلديدية  ال�سكك  عربات  اأي 

ال�سكك  ال�سيارات و�سالت   ، ، احلافالت  االأر�سي  اأخرى من االت�سال  اأنواع  اأو  مع هوائي 

احلديدية املركبات الكهربائية وخا�سة الرتام واحلافالت ، مركبات بدون طيار املحركات 

االأر�سية  للمركبات  الهوائية  ال�سدمات  ممت�س   ، واأجزائها  الربية  للمركبات  املذكورة 

 ، اأعاله  املذكورة  الربية  للمركبات  ال�سلة  ذات  القيادة والرتو�س  اأحزمة   ، اأعاله  املذكورة 

م�سخات الهواء )ملحقات ال�سيارة( ، اأعمدة نقل للمركبات االأر�سية املذكورة اأعاله ، اآليات 

الدفع للمركبات االأر�سية املذكورة اأعاله ، الفرامل واملحاور واأج�سام العربة ، عربات )�سكة 

حديد( ، و�سالت ال�سكك احلديدية عربات ال�سهريج ، اأجزاء للمركبات االأر�سية ، ممت�س 

وحمركات  احلديدية  ال�سكك  عربات   ، احلديدية  وال�سكك  الطرق  ملركبات  ال�سدمات 

املركبات واأنظمة جر املركبات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : األ�ستوم 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 48 رو األربت دالني 93400 �سانت كوين ، فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/30

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138677

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

دواجن وبي�س . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة دواجن الوطنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : االإدارة العامة ، بريدة 51441 ، �س.ب : 1679 ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/30

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139043

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإطارات ال�سيارات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذي يوكوهاما رابر كو . ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 36-11 ، 5 - ت�سوم ، �سيمبا�سي ، ميناتو - كو طوكيو ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139383

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النب وال�ساي وال�سكر واالأرز والدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب والبهارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة رامز للتجارة والت�سوق �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بحرينية

 ، العنــــــــــــــــــــــــــــوان : طريق 2831 مبني 148 ، جممع 11 

املنامة ، �س.ب : 21862، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137777

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املياه املعدنية والغازية ، وم�سروبات الفاكهة والكوكتيالت )غري الكحولية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة مطعم ع�سري تامي - ح�سني عبدالر�سا كرا�سي و�سريكه - ت�سامنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : العار�سية احلرفية ، قطعة 2 ، بناية 104 ، الدور االأر�سي ، حمل رقم 

1 ، 6 دولة الكويت

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137778

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املياه املعدنية والغازية وم�سروبات الفاكهة والكوكتيالت )غري الكحولية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة مطعم ع�سري تامي - ح�سني عبدالر�سا كرا�سي و�سريكه - ت�سامنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : العار�سية احلرفية ، قطعة 2 ، بناية 104 ، الدور االأر�سي ، حمل رقم 

1 ، 6 دولة الكويت

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/19

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138279

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم واملقاهي خدمات تقدمي الطعام وال�سراب خدمات تقدمي الوجبات اخلفيفة 

والع�سائر خدمات املقاهي خدمات تقدمي الع�سائر وامل�سروبات ال�ساخنة والباردة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ون مليون كافية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139044

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سعر  مو�س   ، ال�سعر  جل  ال�سعر  رذاذ   ، ال�سعر  تثبيت  م�ستح�سرات  لل�سعر  �سبغات 

م�ستح�سرات متويج ال�سعر ، زيوت ال�سعر ، منتجات اإعادة الهيكلة على مرحلتني ، عالجات 

الثاال�سو املعدنية ، م�ستح�سرات التجميل امل�سنوعة من بريوك�سيد الهيدروجني ، من�سطات 

لتلوين ال�سعر ، مواد هالمية للتدليك لغري االأغرا�س الطبية ، حليب منظف الأغرا�س 

التزين ، امل�ستح�سرات الأغرا�س التجميل ، اأقنعة التجميل ، زيوت التزين ، زيوت الأغرا�س 

التجميل ، املراهم الأغرا�س التجميل ، احلمامات )م�ستح�سرات التجميل( ، م�ستح�سرات 

اال�ستحمام ، لي�ست لالأغرا�س الطبية ، م�ستلزمات احلمام ، �سامبو ، م�ستح�سرات ت�سفيف 

ال�سعر التجميلية ، كرميات )جتميلية( ، بل�سم ال�سعر ، كرميات الرتطيب ، اأقنعة ال�سعر ، 

م�ستح�سرات   ، �سعر  ، �سبغة  ال�سعر  تبي�س  م�ستح�سرات   ، بال�سعر  العناية  م�ستح�سرات 

تبي�س ال�سعر ، مفكك الت�سابك ، متلي�س لل�سعر ، م�ستح�سرات ت�سفيف دائمة طقم متويج 

ال�سعر الدائم ، رغوة احلمام ، �سوائل اال�ستحمام الرغوية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سبيكيا�سول ا�س.ار.ال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإيطالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فيا برونو ريزي 1/3 ، 37012 بوزولينجو )فـي اآر( ، اإيطاليا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13

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

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

-100-



اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139045
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات   ، بال�سعر  العناية  م�ستح�سرات   ، بالب�سرة  العناية  م�ستح�سرات   ، ال�سابون 
التجميل ، م�ستح�سرات العناية ال�سخ�سية ، مزيالت العرق للعناية ال�سخ�سية ، وم�سادات 

التعرق ، م�ستح�سرات العناية باجل�سم م�ستح�سرات واقي من ال�سم�س . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذا بروكرت اآند جامبل كومبني 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون بروكرت اآند جامبل بالزا ، �سين�سيناتي ، اأوهايو 45202 ، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139046
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عد�سات   ، )ب�سرية(  الب�سر  تقومي  عد�سات   ، الال�سقة  العد�سات  علب   ، ال�سقة  عد�سات 
للنظارات  اإطارات   ، نظارات   ، العينية  العد�سات   ، )ب�سرية(  �سيئية  عد�سات   ، ب�سرية 
والنظارات ال�سم�سية ، تطبيقات برامج الكمبيوتر والهاتف املحمول القابلة للتنزيل لبيع 

العد�سات الال�سقة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عد�سات الين للتجارة العامة �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الكويت ، ال�ساملية ، القطعة )5( ، ق�سيمة )800014( 
برج �سما ، الدور )7( ، مكتب )1-2-3( ، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

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

-101-



اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139047

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات متاجر البيع بالتجزئة وخدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب االإنرتنت فيما يتعلق 

بالعد�سات الال�سقة والنظارات والنظارات ال�سم�سية والعد�سات الب�سرية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عد�سات الين للتجارة العامة �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الكويت ، ال�ساملية ، القطعة )5( ، ق�سيمة )800014( 

برج �سما ، الدور )7( ، مكتب )1-2-3( ، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139048

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات ، االإيواء املوؤقت . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ا�ستثمر النجاح للتجارة �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع الربكات ، اخلو�س ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139049

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ا�ستثمر النجاح للتجارة �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع الربكات ، اخلو�س ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139050

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ا�ستثمر النجاح للتجارة �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع الربكات ، اخلو�س ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/13

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137438
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات تنظيف ال�سيارات ، جل اال�ستحمام واال�ستحمام بالدو�ش ، جل اال�ستحمام ، �سابون 
اال�ستحمام ، قطع من ال�سابون الأغرا�ش التنظيف املنزيل ، منظفات ال�سجاد ، م�ستح�سرات 
 ، تنظيف  م�ستح�سرات   ، تنظيف  رغوة   ، البقع  الإزالة  تنظيف  مركبات   ، ال�سجاد  تنظيف 
، م�ستح�سرات  ال�سخ�سي  ، م�ستح�سرات تنظيف لال�ستخدام  م�ستح�سرات تنظيف لالأقم�سة 
تنظيف لال�ستخدام على البالط ، مواد تنظيف لال�ستخدام املنزيل ، جل تنظيف ، منظفات 
الغ�سيل التجارية ، �سابون جتميلي ، �سابون منظف ، منظفات ، منظفات لغ�ساالت ال�سحون ، 
ت�ستخدم  االأقم�سة  ملينات   ، االأقم�سة  ملينات   ، )املجاري(  امل�سارف  تنظيف  م�ستح�سرات 
فـي الغ�سيل والكي ، �سابون للوجه ، م�ستح�سرات تنظيف االأر�سيات ، م�ستح�سرات تنظيف 
تنظيف  م�ستح�سرات   ، زجاج  منظفات   ، رغوي  ا�ستحمام  جل   ، رغوية  منظفات   ، رغوية 
الزجاج ، منظفات اليدين )م�ستح�سرات تنظيف اليدين( ، م�ستح�سرات تنظيف اليدين ، 
، كرات غ�سيل وكي حتتوي على منظفات غ�سيل  ، منظفات منزلية  مواد تنظيف منزلية 
�سابون   ، املنزيل  التنظيف  وكي ال�ستخدام  ، منظفات غ�سيل  وكي  ، منظفات غ�سيل  وكي 
غ�سيل وكي ، مركبات تنظيف املرحا�ش ، منظفات غ�سيل وكي �سائلة ، �سابون �سائل ، �سابون 
�سائل للغ�سيل والكي ، �سابون غري طبي ، �سابون زينة غري طبي ، م�ستح�سرات تنظيف 
 ، ، جيل اال�ستحمام بالدو�ش  ، �سابون معطر  منظفات غ�سيل وكي على �سكل م�سحوق   ، الفرن 
�سابون   ، املنزيل  �سابون لال�ستخدام   ، باجل�سم  للعناية  �سابون   ، �سابون وجل   ، �سابون 
ال�ستخدام الغ�سيل والكي ، �سابون لال�ستخدام ال�سخ�سي ، �سابون فـي �سكل هالم ، مناديل 
م�سربة مب�ستح�سرات تنظيف ، منظفات اأحوا�ش التواليت )املرحا�ش( ، منظفات التواليت 
)املرحا�ش( ، �سابون الزينة ، م�ستح�سرات تنظيف املركبات ، مركبات تنظيف النوافذ ، 

�سوائل تنظيف زجاج املركبات االأمامي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز اللولو �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 60188 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3441 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137439
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات تعقيم الهواء ، م�ستح�سرات غ�سيل مطهرة ، قطع قما�ش للتنظيف م�سربة مبطهر 
لال�ستخدام  تنظيف  حماليل   ، الال�سقة  للعد�سات  تنظيف  م�ستح�سرات   ، النظافة  الأغرا�ش 
الطبي ، حماليل تنظيف العد�سات الال�سقة ، مطهرات العد�سات الال�سقة ، منظفات لالأغرا�ش 
، مطهرات الأغرا�ش  املنزيل  ، مطهرات لال�ستخدام  ، مطهرات ومعقمات  ، مطهرات  الطبية 
النظافة ، مطهرات لال�ستخدام الطبي ، مطهرات لالأغرا�ش ال�سحية ، مطهرات م�سربة فـي 
مناديل ، مناديل تعقيم ت�ستخدم ملرة واحدة ، م�ستح�سرات تعقيم اليدين ، �سابون ومنظفات 
م�ستح�سرات   ، الطبي  لال�ستخدام  الب�سرة  )تطهري(  لتنظيف  م�ستح�سرات   ، ومعقمة  طبية 

تعقيم ال�ستخدام امل�ست�سفى ، غ�سول معقم للفواكه واخل�سراوات ، مناديل تعقيم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز اللولو �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 60188 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3441 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138207
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدعاية واالإعالن اإدارة وتوجيه االعمال املتعلقة ب�سناعة التبغ ومواد ال�سيجار للمدخنني 
ال�سيجار  بال�سيجار ومواد  املتعلقة  املبيعات  االعمال خدمات  اإدارة  املكتبي  الن�ساط  تفعيل 

للمدخنني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كوربورا�سيون هابانو�ش ، اأ�ش. اأيه.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كوبية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كاريتريا فيجا دي غواناباكووا اي لينيا 
 ، غواناباكووا   ، فينال  فريوكاريل  ديل 

الهابانا ، كوبا 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3441 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138209
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات توفري االأطعمة وامل�سروبات مبا فـي ذلك خدمات احلانات البار وخدمات املقاهي 
خدمات الكافترييات خدمات املطاعم وخدمات تقدمي الوجبات اخلفيفة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كوربورا�سيون هابانو�ش ، اأ�ش. اأيه.
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كوبية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : كاريتريا فيجا دي غواناباكووا اي لينيا 
 ، غواناباكووا   ، فينال  فريوكاريل  ديل 

الهابانا ، كوبا 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3441 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138210
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وخ�سراوات  فواكه   ، اللحم  خال�سات   ، وال�سيد  الدواجن  وحلوم  واالأ�سماك  اللحوم 
حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة ، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر ، 
بي�ش وجبنة وزبدة ولنب رائب )زبادي( ومنتجات احلليب االأخرى ، زيوت ودهون للطعام . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الفواكه اللبنانية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب ملك خا�ش - �سيح �سعيب 2 ، �ش.ب : 
7047 - دبي ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/12
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3441 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138211
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، رقيقة(  والنودلز)معكرونة  واملعكرونة  االأرز   ، االإ�سطناعي  والنب  والكاكاو  وال�ساي  النب 
والفطائر  اخلبز   ، احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق   ، وال�ساغو  التابيوكا 
واحللويات ، ال�سوكوالتة ، البوظة )االآي�ش كرمي ( وال�سربات واملثلجات االأخرى ال�ساحلة 
، ملح وتوابل  ، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز  االأ�سود  النحل والع�سل  ال�سكر وع�سل   ، لالأكل 

وبهارات واأع�ساب حمفوظة ، اخلل وال�سل�سات والتوابل االأخرى ، الثلج )ماء جممد ( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الفواكه اللبنانية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب ملك خا�ش - �سيح �سعيب 2 ، 
�ش.ب : 7047 - دبي ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/12
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 3441 ر.ب : 112 روي ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137736
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تكنو بالزا لتجارة الكمبيوتر ذ.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 242908 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : االأولى للمكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر ، خلف جامع االأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103427
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حمفوظة  وخ�سراوات  فواكه   , اللحم  خال�سيات  وال�سيد  الدواجن  والأ�سماك  اللحوم 
واحلليب  البي�ض   , بال�سكر  وفواكه مطبوخة  ومربيات  وجمففة ومطهوة هالم )جيلي( 

ومنتجات احلليب الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اية بي هوتيلز ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : نا�سيونال هايواي 8 ماهيباليور نيودلهي 110037 الهند 

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/6/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر , خلف جامع الأمني , �سكة رقم : 5509 , بناية رقم : 1062 , 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 103428
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توفري الأطعمة وامل�سروبات اليواء املوؤقت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اية بي هوتيلز ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : نا�سيونال هايواي 8 ماهيباليور نيودلهلي 110037 الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/6/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر , خلف جامع الأمني , �سكة رقم : 5509 , بناية رقم : 1062 , 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137304
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأواين الطبخ العامة وجميع اأنواع اأدوات املطبخ امل�سنوعة من الأملنيوم والفولذ املقاوم لل�سداأ 
والفولذ  الأملنيوم  من  امل�سنوعة  ال�سغط  ومقايل  ال�سغط  طناجر   , الطبخ  فـي  امل�ستخدم 
 , اأدوات طهي خمتلفة لأغرا�ض الطبخ املختلفة مغطاة مبادة غري ل�سقة   , املقاوم لل�سداأ 
غاليات حليب , غري كهربائية , اأجهزة حت�سري كعك اإيديل , غري كهربائية , اأجهزة حت�سري 
كعك بوتو , غري كهربائية , مولدات بخارية غري كهربائية , قوارير عازلة حتفظ احلرارة , 

غري كهربائية ، �صفاط مطبخ )مدخنة( ، وقطع الغيار اخلا�صة باملنتجات املذكورة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإ�ض �سيفاني�سان اآند كو 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اأنكور مانور 271/182 , بي. اإت�ض رود , كيلبوك , ت�سيناي 010 600 , الهند
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر , خلف جامع الأمني , �سكة رقم : 5509 , بناية رقم : 1062 , 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137484
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأدوية لعالج اأمرا�ض اجلهاز التنف�سي , مكمالت  اأدوية �سينية تقليدية ,  األياف غذائية , 
غذائية , اأدوية لأغرا�ض ب�سرية , و�سادة الأدوية , املقويات )اأدوية( , م�ستح�سرات �سيدلنية , 

غ�سولت اليدين م�سادة للبكترييا , مطهرات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيجياز هوانغ ييلينغ فارما�سوتيكال كو. , ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

, �سيجياز هوانغ هيبيي  اإيريا  , هاي - تك  , تيان�سان �سرتيت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 238 
بروفين�ض , 050035 , ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/9
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر , خلف جامع الأمني , �سكة رقم : 5509 , بناية رقم : 1062 , 
الطابق الثاين مكتب رقم : 21 , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137724
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات جتميل , عطور , كرميات جتميلية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز ن�ستو ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 48702 ال�سارقة , الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر , خلف جامع الأمني , �سكة رقم : 5509 , بناية رقم : 1062 , 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137725
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات جتميل , عطور , كرميات جتميلية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز ن�ستو ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 48702 ال�سارقة , الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بو�سر , خلف جامع الأمني , �سكة رقم : 5509 , بناية رقم : 1062 , 

الطابق الثاين مكتب رقم : 21 , حمافظة م�سقط , �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139446
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة مانعة لل�سرقة ملركبات ال�سيارات والدراجات النارية وحتديدا اأقفال تثبيت عجالت 
الأبواب  ال�سيارات وحتديد واقيات حماية حواف  اك�س�سوارات   ، �سكل ق�سيب  القيادة على 
واأقفال العجالت والأقفال امل�سمارية واأغطية محور العجلة والدوارات الزينية للعجالت 
و�سعارات العجالت و�سواميل ال�سحب وفرا�سي العجالت ومفاتيح ربط �سواميل ال�سحب 

واأجهزة قيا�س �سغط هواء الإطارات و�سمامات هواء الإطارات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ويل برو�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 5347 اإ�س.فالنتيا واي ، �سويت 200 ، جرينوود فيليدج ، �سي او 80111 ، 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : كاليد اآي بي �سريف�سز ليمتد

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب # 138 الطابق ال�ساد�س ، مركز بيت الرمي لالأعمال ، �سارع 
الثقافة ، اخلوير ، م�سقط ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139448
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

العجالت   ، لل�سيارات  عجالت   ، للمركبات  عجالت   ، الربية  للمركبات  وعجالت  اإطارات 
امل�سنوعة من �سبائك معدنية ، اإطارات لعجالت املركبة ، اأثقال ملوازنة عجالت واإطارات 
مانعة  اأدوات   ، للمركبات  مدا�سات   ، املركبات  وعجالت  اإطارات  داخلية  اأنابيب   ، املركبات 

لنزلق اإطارات وعجالت املركبات ، قطع غيار ولوازم للمنتجات املذكورة اأعاله . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ويل برو�س ال ال �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 5347 اإ�س.فالنتيا واي ، �سويت 200 ، جرينود فيليدج ، �سي او 80111 ، 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : كاليد اأي بي �سريف�سز ليمتد

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب # 138 الطابق ال�ساد�س ، مركز بيت الرمي لالأعمال ، �سارع 
الثقافة ، اخلوير ، م�سقط ، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139449
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة مانعة لل�سرقة ملركبات ال�سيارات والدراجات النارية وحتديدا اأقفال تثبيت عجالت 
الأبواب  ال�سيارات وحتديد واقيات حماية حواف  اك�س�سوارات   ، �سكل ق�سيب  القيادة على 
واأقفال العجالت والأقفال امل�سمارية واأغطية محور العجلة والدوارات الزينية للعجالت 
و�سعارات العجالت و�سواميل ال�سحب وفرا�سي العجالت ومفاتيح ربط �سواميل ال�سحب 

واأجهزة قيا�س �سعط هواء الإطارات و�سمامات هواء الإطارات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ويل برو�س ال ال �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

جرينوود   ،  200 �سويت   ، واي  اإ�س.فالنتيا   5347  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
فيليدج ، �سي او 80111 ، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : كاليد اأي بي �سريف�سز ليمتد

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب # 138 الطابق ال�ساد�س ، مركز بيت الرمي لالأعمال ، �سارع 
الثقافة ، اخلوير ، م�سقط ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139450
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

العجالت   ، لل�سيارات  عجالت   ، للمركبات  عجالت   ، الربية  للمركبات  وعجالت  اإطارات 
امل�سنوعة من �سبائك معدنية ، اإطارات لعجالت املركبة ، اأثقال ملوازنة عجالت واإطارات 
مانعة  اأدوات   ، للمركبات  مدا�سات   ، املركبات  وعجالت  اإطارات  داخلية  اأنابيب   ، املركبات 

لنزلق اإطارات وعجالت املركبات ، قطع غيار ولوازم للمنتجات املذكورة اأعاله . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ويل برو�س ال ال �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 5347 اإ�س.فالنتيا واي ، �سويت 200 ، جرينوود فيليدج ، 
�سي او 80111 ، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : كاليد اأي بي �سريف�سز ليمتد 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب # 138 الطابق ال�ساد�س ، مركز بيت الرمي 
لالأعمال ، �سارع الثقافة ، اخلوير ، م�سقط ، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139451
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

العجالت   ، لل�سيارات  عجالت   ، للمركبات  عجالت   ، الربية  للمركبات  وعجالت  اإطارات 
امل�سنوعة من �سبائك معدنية ، اإطارات لعجالت املركبة ، اأثقال ملوازنة عجالت واإطارات 
مانعة  اأدوات   ، للمركبات  مدا�سات   ، املركبات  وعجالت  اإطارات  داخلية  اأنابيب   ، املركبات 

لنزلق اإطارات وعجالت املركبات ، قطع غيار ولوازم للمنتجات املذكورة اأعاله . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ويل برو�س ال ال �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

جرينوود   ،  200 �سويت   ، واي  اإ�س.فالنتيا   5347  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
فيليدج ، �سي او 80111 ، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : كاليد اأي بي �سريف�سز ليمتد

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب # 138 الطابق ال�ساد�س ، مركز بيت الرمي لالأعمال ، �سارع 
الثقافة ، اخلوير ، م�سقط ، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139452
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكونات رفع التعليق للمركبات الربية التي تباع منفردة اأو �سمن اأطقم رفع تعليق املركبات 
الق�سبان  ونهايات  التحكم  واذرع  اللولبية  واليايات  الورقية  اليايات  وحتديد  الربية 
وق�سبان النحراف وفوا�سل ق�سبان النحراف وامتدادات ق�سبان النحراف واأذرع اجلر 
اأذرع اجلر واملوا�سالت الكروية وم�سدات ال�سدمات ومثبتات التوجيه  الأمامي وناقالت 
ال�سدمات  ومخمدات  الو�سيطة  البكرة  اأذرع  ودعامات  املتقاطعة  والأجزاء  الربط  واأذرع 

ومتديدات ركائز ال�سدمات والدعامات ومفاتيح اللي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ويل برو�س ال ال �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 5347 اإ�س.فالنتيا واي ، �سويت 200 ، جرينود فيليدج ، �سي او 80111 ، 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : كاليد اأي بي �سريف�سز ليمتد

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب # 138 الطابق ال�ساد�س ، مركز بيت الرمي لالأعمال ، �سارع 
الثقافة ، اخلوير ، م�سقط ، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138134

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�ست�سارات مالية �سريبية اإدارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اآفاق لال�ست�سارات وتطوير الأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138648

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�ساعات يد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة احلوقاين ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138652

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع را�سد العربي املتحدة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138839

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حجوزات التذاكر ، �سفر وطريان ، جولت �سياحية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : محمود ك�ساورز و�سركائه للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138879

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات املطاعم ، خدمات الكافترييات ، خدمات النزل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : روابي عوقد ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139524

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خـــزف ، اأوانــي خــزف �سينــــي ، متاثــــيل �سغيــــرة مــــن اخلـــــزف ال�سيــــــني ، اأو ال�سرياميـــك 

فنية من اخلزف  ، حتف  ال�سيني  ، حلى من اخلزف  الزجاج  اأو   ، الفخار  اأو   ، اأو اخلزف 

ال�سيني  اأو ال�سرياميك ، اأو اخلزف ، اأو الفخار ، اأو الزجاج ، لفتات من اخلزف ال�سيني 

او الزجاج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هرمز الأزرق املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139525

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اأدوات اخلياطة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأ�سداء الف�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139528

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�س ، م�سدات للن�ساء ، مالب�س جاهزة ، جالبيات مالب�س ، عباءات ن�سائية ، �سنادل ، 

اأحذية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قيثارة ال�سالم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139536

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيت الع�سل والزعفران للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139537

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، خدمات  ، زراعة احلدائق  الب�ستنة   ، الزهور  اأكاليل  ، �سناعة  الأر�سية  امل�سطحات  زراعة 

امل�ساتل ، ت�سميم امل�سطحات الر�سية ، زراعة النباتات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كادن لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

-118-



اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139538

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سما �سحم الع�سرية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139540

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املظلة امل�سيئة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139541

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ب�ساتني م�سقط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139542

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

والوجبات  بروتينات  وبيع   ، الغذائية  املكمالت  �سنع  فـي  لال�ستخدام  الفيتامينات  بيع 

اخلفيفة ال�سحية ، والك�س�سورات واملالب�س الريا�سية وامل�سروبات ال�سحية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مهدي علي القا�سمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139543

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتبة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع البطريق امللكي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139556

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، ذهبية جموهرات  ، خيوط  اأو مطرق  م�سغول  ذهب غري   ، للقبعات  دبابي�س جموهرات 

اأ�ساور جموهرات ، قالئد �سل�سلية جموهرات ، حلي �سغرية للمجوهرات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جموهرات الريتاج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139561

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�س جاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بدر �سامل �سليم الها�سمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139562

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سرافة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ال�سرافة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139571

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اأدوات مكتبية وقرطا�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سحر الكون العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139572

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املدار لالعمال املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139573

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل العبايات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �ساحل ديثاب للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139574

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ساعدات اإ�سالح املركبات املعطلة ت�سليح ، �سيانة املركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الغيار العايل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139576

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سل�سال لالأعمال احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139577

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع بريق النجوم املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139580

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خبز ، قطع حلوى حلويات ، معجنات ، خبز افرجي ، لب خبز ، خبز بال�سوكولتة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع دي�سلي املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139581

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأمواج اخلليج املثالية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139582

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اخل�سراوات والفواكه .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عبدالعزيز بن �سليمان بن عبداللـه العربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139583

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاولت بناء وت�سييد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع قرطبة التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139584

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اليا�سات الوطنية التجارية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139588

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حجز مقاعد ال�سفر ، احلجز لل�سفر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : برق لالأعمال الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139599

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

طحني قمح .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة مطاحن �ساللة )�س.م.ع.ع(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139600

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأعمال الطحن )طحن وتعبئة احلبوب( ) قمح ، ذرة ، �سعري( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اآفاق امللتقي احلديثة للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139605

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأوتار العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139606

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مواد غذائية هايربماركت خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير عر�س ال�سلع ت�سويق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع بن خوار املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139607

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مياه �سرب م�سروبات ،) مياه ال�سرب( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كري�ستال بركا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139616

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)اإن�ساء حمامات ال�سباحة اخلارجية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عادي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139617

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم دواجن غري حية ، �سمك غري حي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باب املثاعيب لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139619

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الورود وال�سوكولتة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة مباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139629

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالحية( ووكالت  والت�سدير  ال�سترياد  والت�سدير)مكاتب  ال�سترياد  وكالت  خدمات 

عر�س ال�سلع)�سحن وتفريغ ال�سلع فـي املوانئ( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال بي اأت�س الزواوي لل�سحن والتموين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139630

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الإن�ساء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الفرقان الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139631

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأواين   ، ، �سوايات  اأواين منزلية فخارية زجاجية كهربائية( �سواين  )اأواين مائدة  اأواين 

مطبخ .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الب�سرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139638

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الزهور والنباتات الطبيعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع رائدة احلجرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139639

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة وت�سليح املركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بهوان لل�سيارات والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139640

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية خدمات تقومي الأ�سنان خدمات طب الأ�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دار ال�سرور لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139643

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سالون جتميل وت�سفيف ال�سعر و�سبا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيت املراأه العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139646

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتبة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الذهلي الذهبية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139647

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ات�سار وخلطات عمانية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قوافل املدينة املتحدة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139651

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأرز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ت�سهيل العابرة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139666

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تفريغ احلمولة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأحمد خمي�س حارب احلامدي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139667

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

من�سات   ، للتحميل  قابلة  الكمبيوتر  لألعاب  برجميات   ، الفيديو  العاب  تخزين  لفافات 

مالئمة للكمبيوتر املحمول ، املايك )ملحقات الكمبيوتر( ، برامج العاب حا�سوب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املردود لال�ستثمارات العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139669

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سا�س ملا وراء البحار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139671

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، بالب�سـرة  عناية  م�ستلزمــات   ، م�ستح�ســرات جتمــيل   ، ، عطــور  جاهــزة  بوتيــك مالبـ�س 

م�ستلزمات ال�سفر ، م�سنوعات جلدية واأحذية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : انعكا�س املرايا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

-139-



اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139672

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مواد بال�ستيكية للت�سكيل اأنابيب من الورق املقوى رقائق بال�ستيكية للتغليف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : واحة التميز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139673

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأ�سدقاء الو�سيل للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139678

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنانري  مالب�س  ال�سوف  من  اأثواب  معاطف  لالأطفال  �سراويل  جاهزة  مالب�س  مالب�س 

داخلية  قم�سان  حتتية  تنانري  داخلية  �سراويل  بيجامات  للخدم  اأزياء  للمواليد  مالب�س 

تقليدية  مالب�س  �سريت   ، تي  كم  ن�سف  قم�سان  داخلية  ن�سائية  مالب�س  داخلية  مالب�س 

بنطال �سيق ال�سراويل ، ف�ساتني بلوز مالب�س مطرزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريف �سمال ال�سويق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139688

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العا�سمة لتجارة اللحوم الطازجة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139689

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع الألعاب واللعب بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مو�س�سة هناء البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139690

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع م�ستح�سرات التجميل والعطور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النفحات الع�سرية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139691

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي واملطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طموح الر�ستاق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139693

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بخور وعطور م�ستح�سرات التجميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سفية املحرزية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139694

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي )بيع الذرة والع�سائر والآي�س كرمي( ، )بيع الذرة والع�سائر والآي�س كرمي( ، بوظة 

)بيع الذرة والع�سائر والآي�س كرمي( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سار التميز احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139705

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحوم ومنتجات اللحوم )البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة للدواجن املذبوحة( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأتفاق والتعاون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139707

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ربوع ينقل لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139713

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم )املطاعم( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اآفاق امللدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139717

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الإعمار الدولية للمقاولت والتطوير العقاري والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139718

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاولت الإن�ساء والت�سييد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جمموعة �سيد فيا�س العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139719

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�س ال�سلع ، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية ، ترويج املبيعات لالآخرين 

خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات لأعمال اأخرى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تاج الفلج للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139720

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مياه معدنية م�سروبات  ، مياه �سرب م�سروبات ، مياه معدنية للموائد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة احلاجز الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139725

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز جتاري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التمدن لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139726

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سهيل الكندي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139727

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات الفنادق واملطاعم واملطابخ .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأنوار املراغة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139728

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الأجهزة الإلكرتونية وم�ستلزماتها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ربوع املكارم املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139741

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي واملطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حميد بن عبداللـه بن ها�سم املقبايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139742

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز ت�سوق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سما الغربية العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139743

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يحيى بن حمد احلارثي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139744

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يحيى بن حمد احلارثي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139745

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مناديل من الورق)محارم ورقية )كلينك�س(( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سنع اللب لنتاج الورق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139746

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وتف�سيل  البال�ستيك)ق�س  اأو  الن�سيج  من  �ستائر   ، املفرو�سات(  وتف�سيل  قما�س)ق�س 

�ستائر( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الري�سة العالية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139747

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جرانيت ، رخام ، رخام �سماقي احلجر ، بالط لالأر�سيات ، غري معدين ، بالط للجدران 

غري معدين .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة بوابة العرب املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139748

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأقم�سة)ق�س وتف�سيل املفرو�سات( ، مرابط من الن�سيج لل�ستائر)ق�س وتف�سيل �ستائر( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الري�سة العالية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139749

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأغطية للفر�سات)ق�س وتف�سيل املفرو�سات( ، مرابط من الن�سيج لل�ستائر)ق�س وتف�سيل 

�ستائر( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الري�سة العالية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139750

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�س جاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سوار القاهرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139751

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري ف�ساتني الأعرا�س  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هاجر بنت محمد بن �سعيد البلو�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139752

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

نباتات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإنبات للخدمات الزراعية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139753

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ، تزيني الطعام .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نخبة اخلليج للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139754

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم دواجن غري حية ، حلوم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع املنذري املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139756

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

طباعة على الآلة الكاتبة اأو احلا�سوب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النماء العاملية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139763

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملواد البناء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع محمد ال�سهي الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139764

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التن�سيق الطبي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأجماد احلالحل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139781

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تقدم وجبات  التي  املقاهي   ، اأ�سا�سي  ب�سكل  تقدم م�سروبات  التي  املقاهي)املقاهي  خدمات 

الطعام ب�سكل اأ�سا�سي( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو حامد القطيطي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139782

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سقق فندقية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع ال�سبعون املتحدة للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139783

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم واملقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بوادي هاتوه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139795

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز ت�سوق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زبري للم�ساريع املتاألقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139797

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز ت�سوق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رئي�س العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139798

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأمل لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139799

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت )التجارة الإلكرتونية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امل�ستقبل التقني للتجارة والتطبيقات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139800

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سائم ال�سمال ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139801

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�س ، الغ�سيل ، التنظيف اجلاف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سه تاج ال�سوميية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139802

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تغليف الهدايا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سموخ الفر�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139803

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة)تاجري ال�سقق وغرف( ، خدمات النزل ، خدمات اأماكن اإقامة 

ال�سياح ، خدمات الفنادق ، حجز النزل ، احلجز فـي الفنادق ، حجز اأماكن الإقامة املوؤقتة ، 

خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باعبود العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139805

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تالل الر�سيل للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139806

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سالك كهربائية ، اأغلفة متييز لالأ�سالك الكهربائية ، مو�سالت اأ�سالك كهربائية ، اأ�سالك 

نحا�س معزولة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امل�سنع الوطني للكابالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139807

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأكيا�س مغلفات واأجربة ، من الورق اأو البال�ستيك للتعبئة ، ورق مقوى ، ورق �سحي ، ورق 

تغليف ، ورق من لباب اخل�سب ، علب من الورق اأو الورق املقوى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اآفاق اخلليج لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139910

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�ست�سارات مالية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الربوج العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139919

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اأفانني املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140178

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات   ، الذاتية  اخلدمة  مطاعم  خدمات   ، املطاعم  خدمات 

اخلفيفة ، خدمات مطاعم وا�سوكو ، خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الوجهة امل�ستقبلية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140189

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم واملقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زكريا الفليتي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140194

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم مالب�س ن�سائية ورجالية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سالمة الظاهري لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138872

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة النطالة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6
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�إعــــــالن
ال�سجالت  فـي  الت�أ�سري  مت  والتي  امل�سجلة  العالم�ت  عن  الفكرية  امللكية  دائرة  تعلن 
ب�لرتخي�ص ب�لنتف�ع وفق� لأحك�م املـ�دة )28( من ق�نون )نظ�م( العالم�ت التج�رية لدول 

جمل�ص التع�ون لدول اخلليج العربية ال�س�در ب�ملر�سوم ال�سلط�ين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 40800
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/2/2م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 833  فـي 2017/2/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركة �سيت�دين
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة الرهوان لل�سي�حة �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عم�نية
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ولية بو�سر ، مح�فظة م�سقط

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عم�ن
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 11/4/ 2020م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 42791
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/9/16م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 839  فـي 2007/5/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركة �سيت�دين
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة الرهوان لل�سي�حة �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عم�نية
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ولية بو�سر ، مح�فظة م�سقط

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عم�ن
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 11/4/ 2020م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 134663

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/10/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1345 فـي 2020/6/14م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : الرباق ال�سم�يل للتج�رة

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : هم�يل �سح�ر للتج�رة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عم�نية

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ولية �سح�ر ، مح�فظة �سم�ل الب�طنة

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عم�ن

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/10/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/10/28م
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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 : 103047
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/10/12م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1236 فـي 2018/3/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : الحتاد الدولية للتنمية وال�ستثمار �س.م.م 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة الثقة العربية للتجارة واملقاولت �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 1276 ر.ب : 133 , �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/3م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 132135
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/12/19م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1213 فـي 2017/10/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : الحتاد الدولية للتنمية وال�ستثمار �س.م.م 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة الثقة العربية للتجارة واملقاولت �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 1276 ر.ب : 133 , �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/3م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 111880

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/12/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1213 فـي 2017/10/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : مرافىء م�سقط للم�ساريع ال�ساملة �س.م.م 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : مركز خلقت لتعدو ملعامل اخليل والفرو�سية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 693 ر.ب : 612 , �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/28م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/3م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 105227

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1230 فـي 2018/2/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ل �سينزا كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ل �سينزا انرتنا�سونال كندا , ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 9720 ويل�ساير بولفارد , الطابق ال�ساد�س , بيفرييل هيلز , 

كاليفورنيا 90212 , الوليات املتحدة الأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/1/6م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/5م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 105228

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1230 فـي 2018/2/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ل �سينزا كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ل �سينزا انرتنا�سونال كندا , ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 9720 ويل�ساير بولفارد , الطابق ال�ساد�س , بيفرييل هيلز , 

كاليفورنيا 90212 , الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/1/6م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/5م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 105229

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1230 فـي 2018/2/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ل �سينزا كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ل �سينزا انرتنا�سونال كندا , ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 9720 ويل�ساير بولفارد , الطابق ال�ساد�س , بيفرييل هيلز , 

كاليفورنيا 90212 , الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/1/6م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/5م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 105230

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1230 فـي 2018/2/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ل �سينزا كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ل �سينزا انرتنا�سونال كندا , ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 9720 ويل�ساير بولفارد , الطابق ال�ساد�س , بيفرييل هيلز , 

كاليفورنيا 90212 , الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/1/6م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/5م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 105231

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1230 فـي 2018/2/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ل �سينزا كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ل �سينزا انرتنا�سونال كندا , ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 9720 ويل�ساير بولفارد , الطابق ال�ساد�س , بيفرييل هيلز , 

كاليفورنيا 90212 , الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/1/6م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/5م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 105232

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1230 فـي 2018/2/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ل �سينزا كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ل �سينزا انرتنا�سونال كندا , ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 9720 ويل�ساير بولفارد , الطابق ال�ساد�س , بيفرييل هيلز , 

كاليفورنيا 90212 , الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/1/6م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/5م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 105233

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1230 فـي 2018/2/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ل �سينزا كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ل �سينزا انرتنا�سونال كندا , ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 9720 ويل�ساير بولفارد , الطابق ال�ساد�س , بيفرييل هيلز , 

كاليفورنيا 90212 , الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/1/6م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/5م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 105234

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/6/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1230 فـي 2018/2/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ل �سينزا كوربوري�سن 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ل �سينزا انرتنا�سونال كندا , ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 9720 ويل�ساير بولفارد , الطابق ال�ساد�س , بيفرييل هيلز , 

كاليفورنيا 90212 , الوليات املتحدة الأمريكية 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/1/6م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/5م
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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 اأكتوبر 2020م قـد بلغـــت : 1٫790٫507٫299/875 ريـــال عمانـي

) مليارا و�سبعمائة وت�سعني مليونا وخم�سمائة و�سبعة اآلف ومائتني وت�سعة وت�سعني ريال 

عمانيا وثمامنائة وخم�سا و�سبعني بي�سة فقط ( .

البنك املركزي العماين 
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة م�صاريع �صموخ العفية االأهلية للتجارة - ت�صامنية

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
اأمانة ال�سجل  , وامل�سجلة لدى  �سركة م�ساريع �سموخ العفية االأهلية للتجارة - ت�سامنية 
الـتجاري بالرقـم 1224223, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/6/10م , 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 :
 �ص.ب : 145 ر.ب :411 
هاتف رقم :99430988 

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقدم  ال�سركــــة  دائنـي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  يدعــــو  كمــــا 
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�سفي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة رموز بحر العرب العاملية لالأ�صماك �ص.م.م
بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
�سركة رموز بحر العرب العاملية لالأ�سماك �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   , 2020/9/17م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,1300685 بالرقـم 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
 �ص.ب : 145 ر.ب :411 
هاتف رقم : 99430988 

بادعــاءاتهـــــم �ســــد  للتقدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 
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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رونق العفية الع�صرية للتجارة �ص.�ص.و

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.�ش.و  للتجارة  الع�سرية  العفية  رونق  �سركة 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   , 2020/8/31م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,  1111935 بالرقـم 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
 �ص.ب : 145 ر.ب :411 
هاتف رقم : 99430988 

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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تالل احلرية للتجارة - تو�صية

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
تالل احلرية للتجارة - تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1235295, 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/8/22م , 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 :
 �ص.ب : 145 ر.ب :411 
هاتف رقم : 99430988 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
�ستــــة  خــــالل   , اأعـــــاله  املذكــــور  العنــــوان  علـــى  الثبوتيــــة  بامل�ستنــــدات  مدعمـــة  ال�سركــــة 
يوؤديها  اأن  لل�سركـة  حقــوق  عليــه  مـن  كـــل  وعلـى   , االإعــــالن  هــذا  ن�ســر  تاريــخ  اأ�سهـــرمــن 

للم�سفـي على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الو�صيد للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
�سركة الو�سيد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   , 2020/10/4م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,  4095707
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
 �ص.ب : 145 ر.ب :411 
هاتف رقم : 99430988 

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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بوابة الربميي الع�صرية للتجارة - ت�صامنية

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
ال�سجـــل  اأمانـــة  لـــدى  وامل�سجلة   , ت�سامنيــة   - للتجــارة  الع�سرية  الربميي  بوابة  �سركة 
الـتجاري بالرقـم 1241462, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/6/10م , 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 :
 �ص.ب : 145 ر.ب :411 
هاتف رقم : 99430988 

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�صفــي

-180-



اجلريدة الر�سمية العدد )1366(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ربوع تيماء للتجارة واملقاوالت - تو�صية

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , تو�سية   - واملقاوالت  للتجارة  تيماء  ربوع  �سركة 
حــــــق  وحـــده  وللم�سفـي   , 2019/11/5م  املـوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,1165509 بالرقـم 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
 �ص.ب : 145 ر.ب :411 
هاتف رقم : 94410445 

بادعــاءاتهـــــم  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  مبوجـــب  امل�سفـي  يدعــــو  كمــــا 
�ســــد ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة 
يوؤديها  اأن  لل�سركـة  حقــوق  عليــه  مـن  كـــل  وعلـى   , االإعــــالن  هــذا  ن�ســر  تاريــخ  اأ�سهـــرمــن 

للم�سفـي على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

مكتب االأرقام املتكاملة لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـيةل�صركة ال�صريع املتحدة جللب االأيدي العاملة 
�ص.�ص.و

واالإدارية  املحا�سبية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املتكاملة  االأرقام  مكتب  يعلن 
 , �ش.�ش.و  العاملة  االأيدي  املتحدة جللب  ال�سريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  وال�سريبية 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1300688, 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 :
والية الر�صتاق - حمافظة جنوب الباطنة

 �ص.ب : 572 ر.ب : 118 
هاتف رقم : 79288807 

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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية

ل�صركة عبداللـه بن مبارك العلوي و�صريكه للتجارة واملقاوالت �ص.م.م 
واالإداريـــة  املحا�سبيـــة  واال�ست�ســـارات  احل�سابـــات  لتدقيــق  املتكاملـــة  االأرقــام  مكتـب  يعلـن 
وال�سريبية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عبداللـه بن مبارك العلوي و�سريكه للتجارة واملقاوالت 
�ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1220292, 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 :
والية الر�صتاق - حمافظة جنوب الباطنة

 �ص.ب : 572 ر.ب : 118 
هاتف رقم : 79288807 

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 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�سار اإليه .
مكتب االإتقان لتدقيق احل�صابات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صهول النه�صة الوطنية - ت�صامنية

 - الوطنية  النه�سة  �سهول  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  االإتقان  مكتب  يعلن 
وحـده  وللم�سفي   ,1063643 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 االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية الر�صتاق - حمافظة جنوب الباطنة

 �ص.ب : 251 ر.ب : 318 
هاتف رقم : 99837399 

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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو جهاد احلمادي للتجارة - تو�صية

يعلن مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبو جهاد احلمادي للتجارة - 
تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1237881, 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 :
والية امل�صنعة - حمافظة جنوب الباطنة

 �ص.ب : 32 ر.ب : 312 
هاتف رقم : 91616155 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقـــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمـــة بامل�ستنـــدات الثبوتيـــة علـــى العنــــوان املذكــــور اأعـــــاله , خــــالل �ستـــة 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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو م�صلم احلمداين و�صريكه - ت�صامنية

احلمداين  م�سلم  اأبو  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  االإتقان  مكتب  يعلن 
و�سريكه - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1669494, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

هاتف رقم :99553511 
ال�سركــــة للتقـدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد  كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي 
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�صفــي
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مكتب الرا�صد الدولية لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ملركز �صور امللكي للعيادات التخ�ص�صية - ت�صامنية

بت�سفـيــة مركز  يقــوم  اأنـه  واال�ست�سارات  لتدقيق احل�سابات  الدولية  الرا�سد  يعلن مكتب 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , ت�سامنية   - التخ�س�سية  للعيادات  امللكي  �سور 
الغـيــــر,  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  بالرقـم 1234068, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي :
 �ص.ب : 781 ر.ب :411 

هاتف رقم : 25546831 - 99690547 
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�صفــي

مكتب اأ�صواء الباطنة لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االإبداعات العاملية للمقاوالت �ص.م.م

يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االإبداعات العاملية 
بالرقـم 1220852, وللم�سفي  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  , وامل�سجلة لدى  للمقاوالت �ش.م.م 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

 �ص.ب : 526 ر.ب :311
هاتف رقم : 99706599 

بادعــاءاتهـــــم �ســــد  ال�سركــــةللتقــــدم  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 
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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلبت للتجارة �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اخلبت للتجارة  يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات 
�ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1241800, 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 :
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

 �ص.ب : 526 ر.ب :311
هاتف رقم : 99706599 

بادعــاءاتهـــــم �ســــد  ال�سركــــةللتقــــدم  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  امل�سفـي مبوجـــب  كمــــا يدعــــو 
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�صفــي

حممد بن زهران بن مهنا الرجيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االإتقان املتكاملة للتجارة - ت�صامنية

يعلن حممد بن زهران بن مهنا الرجيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االإتقان املتكاملة للتجارة -
وحـده  وللم�سفي   ,  1227211 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 االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
 �ص.ب : 483 ر.ب : 319 
هاتف رقم : 99432188 

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�صفــي
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�صعيد بن حمد بن حممد ال�صعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفا جمان للنقل واخلدمات �ص.م.م

للنقــل  جمـــان  الفــا  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سعدي  حممد  بن  حمد  بن  �سعيد  يعلن 
واخلدمات �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1056064, وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  , وللم�سفي وحـده  املوؤرخ 2020/10/19م  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية الر�صتاق - حمافظة جنوب الباطنة

 �ص.ب : 157 ر.ب : 116 
هاتف رقم : 99475019 

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�صفــي

حمدان بن را�صد بن حمدان الر�صيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة اإعمار املدينة املتحدة للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلن حمدان بن را�سد بن حمدان الر�سيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اإعمار املدينة املتحدة 
 ,  1820427 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , تو�سية   - واملقاوالت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
 �ص.ب : 372 ر.ب : 133 
هاتف رقم : 98191912 

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�صفــي
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حممد بن عبيد بن علي املجيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة م�صاريع ج�صور ودام للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

ودام  ج�سور  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املجيني  علي  بن  عبيد  بن  حممد  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلة لدىاأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1171198, 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/10/1م , 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 :
حمافظة جنوب الباطنة

 هاتف رقم : 98287272 
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�صفــي

مال اللـه بن خمي�ص بن �صالح البلو�صي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبراج االأ�صايل احلديثة �ص.م.م

االأ�سايل  اأبراج  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  بن �سالح  بن خمي�ش  اللـه  مال  يعلن 
بالرقـم 1251274, وفقا التفاق  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  , وامل�سجلة لدى  احلديثة �ش.م.م 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   , 2020/7/26م  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
حمافظة جنوب الباطنة 

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�صفــي
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حممد بن اأحمد بن �صليمان املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة ركن العمارة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلن حممد بن اأحمد بن �سليمان املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ركن العمارة للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1053912, وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية لوى - حمافظة �صمال الباطنة 

هاتف رقم : 99421330 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــــاله , خـــالل �ستــــة 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�صفــي

ح�صن بن علي بن متان تبوك
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ح�صن علي متان تبوك للتجارة - ت�صامنية

يعلن ح�سن بن علي بن متان تبوك اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ح�سن علي متان تبوك للتجارة - 
ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1022542 , وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2018/4/3م , 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 :
هاتف رقم : 99492886 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــــاله , خـــالل �ستــــة 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�صفــي
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عبداللـه بن حممد بن غامن الفزاري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة املعامل الوطنية لال�صترياد والت�صدير �ش.م.م

الوطنيـة  املعالــم  امل�سفــــي ل�سركــــة  الفـزاري ب�سفـتـــــه  يعلـن عبداللـه بن حممد بن غامن 
لال�سترياد والت�سدير �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1233923 

، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

اأحمد بن علي بن يو�صف البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع جبال بركاء التجارية �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن علي بن يو�سف البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع جبال بركاء 
التجارية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1576356 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

حممد بن عبداللـه بن خمي�ش الدهماين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رو�صة النور للتجارة - ت�صامنية

النــور  يعلـن حممد بن عبداللـه بن خمي�ش الدهماين ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة رو�ســة 
عـــن   ،  1547771 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

طالب بن علي بن جابر الناعبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الف�صل للتجارة - تو�صية

يعلـن طالب بن علي بن جابر الناعبي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الف�سل للتجارة - تو�سية ، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1566288 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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حمدان بن را�صد بن علي امل�صريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

ل�صركة جنوم الـملدة ال�صافية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن حمدان بن را�سد بن علي امل�سريي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة جنوم الـملدة ال�سافية 
اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1092506 ،  للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

ها�صل بن �صعيد بن ها�صل الر�صيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجلودة لل�صرياميك - ت�صامنية

يعلـن ها�سل بن �سعيد بن ها�سل الر�سيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اجلودة لل�سرياميك - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1286408 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

�صامل بن را�صد بن �صليم ال�صنيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الراي للخدمات البيطرية - تو�صية

للخدمــات  الــراي  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سنيدي  �سليم  بن  را�سد  بن  �سامل  يعلـن 
عـــن   ،  1610759 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - البيطرية 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جبل الطور للتجارة - تو�صية

يعلـن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة جبل الطور للتجارة - 
اأعــمال  تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 8061793 ، عـــن انتهاء 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نقليات البقيع - تو�صية

يعلـن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة نقليات البقيع - تو�سية ، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1046862 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

مكتب اخلالدية لال�صت�صارات املالية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امليدان للتنمية امل�صتدامة �ش.م.م

يعلن مكتب اخلالدية لال�ست�سارات املالية وخدمات التدقيق ب�سفـتـه امل�سفـي ل�سركـة امليدان 
 ، الـتجــاري بالرقـــم 1220481  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  ، وامل�سجلـة  امل�ستدامة �ش.م.م  للتنمية 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

عمر بن علي بن ربيع باعنقود
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

ل�صركة جنوب اأرزات للتجارة واملقاوالت - تو�صية

اأرزات للتجــــارة  يعلـن عمر بن علي بن ربيع باعنقــود ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة جنـــــوب 
عـــن   ،  2119480 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

ل�صركة علي ربيع اأحمد باعنقود وولده للتجارة - تو�صية

يعلـن عمر بن علي بن ربيع باعنقود ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة علي ربيع اأحمد باعنقود 
وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 2077361 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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�صامل بن حفيظ باعمر
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حي اخلليج للتجارة - ت�صامنية
يعلـن �سامل بن حفيظ باعمر ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة حي اخلليج للتجارة - ت�سامنية ، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1062503 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

علوي بن حفيظ حمي الدين بن �صيف
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اال�صتوائية املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلـن علوي بن حفيظ حمي الدين بن �سيف ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اال�ستوائية املتحدة 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1039408 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

�صالح بن �صامل حمي الدين بن �صيف
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة العمرانية املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن �سالح بن �سامل حمي الدين بن �سيف ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة العمرانية املتحدة 
اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1039410 ،  للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

خلفان بن �صغيل بن خلفان الرا�صدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة اجلزيرة امل�صرقة لالإعمار واخلدمات التجارية - تو�صية

امل�سرقة  امل�سفــــي ل�سركــــة اجلزيرة  الرا�سدي ب�سفـتـــــه  يعلـن خلفان بن �سغيل بن خلفان 
لالإعمار واخلدمات التجارية - تو�سية ، وامل�سجلـة لــدىاأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

1018381 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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هالل بن علي بن عبداللـه الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

ل�صركة �صهاب الداخلية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

الداخلية  �سهـــاب  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الدرعي  عبداللـه  بن  علي  بن  هالل  يعلـن 

اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1183574 ،  للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�صفــي
مكتب البيان للتدقيق واملراجعة

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صقور �صحم املتحدة للتجارة - ت�صامنية

املتحدة  �سحم  �سقور  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلـن 

عـــن   ،  1248587 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�صفــي
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