
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1368(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــة 

                وزارة اخلارجيــــة
قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم  2020/294    �ســادر فــــــي 2020/9/21 بحل جمعية ال�سداقة 

العمانية الإ�سبانية .
قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم  2020/318    �ســــادر فــــــي 2020/11/12 باإ�سهــار جمعيــة ال�سداقـة 

العمانية الهندية .
         وزارة املاليــــة                      

قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2020/174   �سـادر فــي 2020/11/19 بتعديــــل دليـــل ت�سنيـــف 
امليزانيـــــة العامــــة للدولــــة )امللحــق رقم 1( املرفــــق 

بالالئحة التنفيذية للقانون املايل .
                    وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه                      

قــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2020/268  �سـادر فــي 2020/11/24 بحظـر �سيـــــد وجمـــــع 
وحيازة ال�سفيلح والتعامل فيه .

              جهـــاز ال�سرائـب
قـــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــم 2020/113    �سـادر فــي 2020/11/24 بت�سكيــل جلنــة التظلمــات 

ال�سريبيــة .

رقم 
ال�سفحة

 الأحد 13 ربيـــع الثاين 1442هـ                                               املـوافـــــق 29 نوفمبــــــر 2020م
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رقم 
ال�سفحة

10

15

16
191
194
213
232

233

233
234
234
235

235
236
236
236
236
237
237
237
237

                          �سرطة عمان ال�سلطانية
�ســـــادر فـــــــي 2020/11/23 ب�ســــاأن �ســــوابط اإيـــــداع  قـــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 2020/275 
ال�سمان امل�ستندي )اخلطي( لل�سريبة اجلمركية .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
                        وزارة العمـــــل

اإعـــالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة .    
                                       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�ص بالنتفاع .

اإعـــالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .
اإعـــالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .

ا�ستـــدراك .
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عي�سى وخليفة اأبناء حميد الرو�سدي للتجارة - 
ت�سامنية .

البادي واأولده  الت�سفـية ل�سركة خلفان بن �سامل بن حميد  اأعمال  اإعالن عن بدء 
للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دروب الرخاء للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهباء للخدمات والتجارة �ص.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة املزن �ص.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن حميد بن �سامل الكيومي واأولده 

للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآي دبليو اآي للهند�سة والبناء �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رذاذ الأندل�ص للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نب�ص الريان - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل احلرا�سي وولده للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الرداء العربي املتحدة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللوؤلوؤة الزرقاء املتحدة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال بو�سر العاملية - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقليات جلفار الوطنية �ص.م.م .



قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

وزارة اخلارجيــــة

قــرار وزاري

رقــم 2020/294

بحل جمعية ال�سداقة العمانية الإ�سبانية

ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ، 

واإلى القرار الوزاري رقم 2007/376 باإ�سهار جمعية ال�سداقة العمانية الإ�سبانية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

حتل جمعية ال�سداقة العمانية الإ�سبانية .

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي  :  4   /  2 / 1442هـ

املـوافــــق  :  21 / 9 /2020م

بدر بن حمد بن حمود البو�سعيدي

                                                                             وزيــــــــــــــر اخلـارجـيــــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

قــرار وزاري

رقــم 2020/318

باإ�صهــار جمعيــة ال�صداقـة العمانية الهندية

ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ،

 واإلى الئحة جمعيات ال�سداقة العمانية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2007/341 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

ت�سهر جمعية ال�سداقة العمانية الهندية ، ويقيد نظامها االأ�سا�سي ، وهيكلها التنظيمي 

فـي ال�سجل املعد فـي الوزارة لهذا الغر�ض .

املــادة الثانيــــة

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

�صـدر فـي  : 26/   3  / 1442هـ

املـوافــــق  :  12 / 2020/11م

بدر بن حمد بن حمود البو�صعيدي

                                                                             وزيــــــــــــــر اخلـارجـيــــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

 وزارة املاليــــة
 قــــرار وزاري

 رقــم 2020/174
 بتعديل دليل ت�صنيف امليزانية العامة للدولة

)امللحق رقم 1( املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون املايل

 ا�ستنادا اإلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ،
 واإلى الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/118 ،

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

املــادة الأولـــــى 
اأخــرى( من الف�سل رقم )101( )م�سروفات  البنـــد رقم )13( )م�ستحقــات  اإلـــى  ت�ســـاف 
خدمية و�سلعية( من الباب الثاين )امل�سروفات( من دليل ت�سنيف امليزانية العامة للدولة

، مادة جديدة  اإليها  امللحــق رقـــم )1( املرفـــق بالالئحـــة التنفيذيـــة للقانــون املايل امل�سار 
برقم )12( بعنوان " اأجور تدري�سية مقطوعة" ، وذلك على النحو الآتي :

رقم احل�صاب
دليل احل�صابا�صم احل�صاب بابف�صلبندمادة

اأجور تدري�سية 12131012
مقطوعة

يخ�س�ص ل�سرف امل�ستحقات املالية 
كاأجـــر مقطـــوع للهيئات التدري�سية 
والوظائـــف امل�ساعـــــــدة باملوؤ�س�ســـــــات 
التعليمية احلكومية عند ال�ستعانة 
بهم اأو التعاقد معهم ب�سفة موؤقتة 
فـــي الف�ســـــول الدرا�سيــــة املعتمـــدة 

والإ�سافيـــة

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

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

�صـدر فـي  :   3  /   4  / 1442هـ
املـوافــــق  :  19 / 2020/11م

 �صلطان بن �صامل بن �صعيد احلب�صي
                                                                        وزيــــــــــــــــر املاليــــــــــــــة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

قـــرار وزاري

رقـــم 2020/268

بحظر �سيد وجمع وحيازة ال�سفيلح والتعامل فيه
 

ا�ستنادا اإلى قانون الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/20 ،
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون ال�سيد البحري وحماية الرثوة املائيــة احليـــة ال�ســـادرة 

بالقرار الوزاري رقم 94/4 ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يحظر �سيد وجمع ال�سفيلح خالل مو�سمي ال�سيد لعام 2020 و2021م .
 ، اإليها  امل�سار  ، والتعامل فيه خالل فرتة احلظر  ، وجتهيزه  ال�سفيلح  كما يحظر حيازة 
وي�صمل التعامل النقل والبيع وال�صراء والت�صدير ، وكل ما يرتبط بذلك من ن�صاط يت�صل 

ب�سيد وتداول ال�سفيلح .
املــادة الثانيــــة

ي�صتثنى من احلظر املن�صو�ص عليه فـي الفقرة الثانية من املادة الأولى من هذا القرار ، 
كميات ال�سفيلح امل�سادة فـي املوا�سم ال�سابقة ل�سدور هذا الـــقرار ، امل�سجلـــة لـــدى دوائر 
ت�ساريح  مبوجب  الكميات  هذه  فـــي  التعامـــل  ويكـــون   ، للوزارة  التابعة  ال�سمكية  الرثوة 

ت�صدرها ال�صلطة املخت�صة لأ�صحاب ال�صاأن .

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي  :  8 /  4   / 1442هـ
املـوافــــق  : 24/ 11 /2020م

                                      د . �سعــود بن حمــود بن اأحمــد احلب�ســي
                                      وزيـر الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
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اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

جهـــاز ال�ضرائـب
قـــرار  

رقــم 2020/113
بت�ضكيــل جلنــة التظلمــات ال�ضريبيــة 

ا�ستنادا اإلى قانون �سريبة الدخل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/28 ،
واإلى قانون ال�سريبة االنتقائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/23 ،

واإلى قانون �سريبة القيمة امل�سافة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/121 ،
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/66 باإن�ساء جهاز ال�سرائب ،

واإلى نظام جهاز ال�سرائب واعتماد هيكله التنظيمي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/42 ،
واإلى موافقة جمل�س الوزراء ،

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

املــادة الأولـــــى 
ت�سكل جلنة التظلمات ال�سريبية املن�سو�س عليــها فـــي قانــون �سريبـــة الدخـــل ، وقانون 

ال�سريبة االنتقائية ، وقانون �سريبة القيمة امل�سافة امل�سار اإليها ، على النحو االآتي :

1 - �سعادة الدكتور / يحيــــــــى بن نا�ســــــــر اخل�سيبـــــــي                                رئي�ســــــــا  
2 - امل�ست�ســــــــــــــــــــــــار / �سالح بن علي بن نا�سر املحروقي                                نائبا للرئي�س 

3 - الفا�ســـــــــــــــــــــــــل / حممـــــــــد بن �سعيــــــــــــد العبــــــــــــري                               ع�ســـــــــــوا 
4 - الدكتــــــــــــــــــــــــور / م�سطفـــــى بن جمعـــــــة الها�سمـــي                               ع�ســـــــــــوا  
5 - الفا�ســــــــــــــــــــــــل / اإبراهيـــــم بن �سعيــــــــد العي�ســـــــري                                ع�ســـــــــــوا 

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

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

�ضـدر فـي  :   8  /   4  / 1442هـ
املـوافــــق  :  24 / 2020/11م

                                                                    �ضعـــود بن نا�ضــر ال�ضكيلــي 
                                                                     رئيــــــــــــ�س جهــــــــــــاز ال�سرائـــــــــب 
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�سرطــة عمــان ال�سلطانيـــة

قــــرار 

رقــم 2020/275

ب�ساأن �سوابط اإيداع ال�سمان امل�ستندي )اخلطي( لل�سريبة اجلمركية 

ا�ستنادا اإلى قانون ال�سرطة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 90/35 ،
 واإلى املر�سوم ال�سلطانـي رقم 2003/67 بتطبيق قانون اجلمــارك املوحــد لـــدول جملــــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربيــــة ، 
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

ال�سادرة بالقرار رقم 2005/23 ، 
واإلى الئحة قواعـــد واإجـراءات ف�سح الب�سائع وتعليــق اأداء ال�سريبــة اجلمركيــة ال�ســـادرة 

بالقرار رقم 2018/173 ، 
واإلى موافقة وزارة املالية ، 

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

املــادة الأولـــــى 

تكون ال�سمانات اجلمركية نقدية اأو م�سرفـية ، وا�ستثناء من ذلك يجوز ملدير عام اجلمارك 
املوافقة على اإيداع �سمان م�ستندي )خطي( لل�سريبة اجلمركية ، للجهات االآتية : 

1 - وحدات اجلهاز االإداري للدولة واالأ�سخا�س االعتبارية العامة االأخرى . 

2 - ال�سركات واملوؤ�س�سات احلا�سلة على ميزة برنامج امل�سغل االقت�سادي املعتمد .

3 - ال�سركات واملوؤ�س�سات امل�ستوردة للمناطق احلرة اأو امل�ستودعات اجلمركية فـي ال�سلطنة .

4 - ال�صركات وامل�ؤ�ص�صات العاملة فـي ن�صاط ال�صترياد لإعادة الت�صدير .

املــادة الثانيــــة

اجلمركية  االإجراءات  باإمتام  القرار  هذا  االأولى من  املادة  فـي  اإليها  امل�سار  اجلهات  تلتزم 
خالل املدة املقررة قانونا ، وفـي حال خمالفة ذلك تفر�س غرامة مالية وفقا حلكم املادة )32( 

من الالئحة التنفـيذية لقانون اجلمارك املوحد امل�سار اإليه .
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املــادة الثالثــــة

االأولى من هذا  املادة  املن�سو�س عليه فـي  امل�ستندي )اخلطي(  ال�سمــان  يعـــادل  اأن  يجـــب 
القرار قيمة ال�سريبة اجلمركية املفرو�سة على الب�ساعة .

املــادة الرابعــــة

فـي حال خمالفة اجلهات امل�صار اإليها فـي املادة الأولى من هذا القرار لل�صروط املقررة لنقل 
الب�ساعة يجوز ملدير عام اجلمارك عدم املوافقة على اإيداع ال�سمان امل�ستندي )اخلطي( . 

املــادة اخلام�ســــة

يحدد الر�سم املايل على اإيداع ال�سمان امل�ستندي )اخلطي( املن�سو�س عليه فـي املادة االأولى 
من هذا القرار ، وفقا لالآتي : 

الر�سم ال�سنويمبلغ ال�سمان امل�ستندي )اخلطي ( بالريال العماين
بالريال العماين اإلىمن

)1.000( األف)100.000( مائة األــــف)1( ريـــال واحـــــــــــد

)2.000( األفان)500.000( خم�سمائة األف)100.001( مائة األف وواحد

)3.000( ثالثة اآالف)1.000.000( مليــــــون)500.001( خم�سمائة األف وواحد

)4.000( اأربعة اآالففاأعلــــــــــــــى)1.000.001( مليون وواحد

املــادة ال�ساد�ســــة

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

املــادة ال�سابعــــة

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

�سـدر فـي  :  7  من ربيع الثاين 1442هـ
املـوافــــق  : 23 من نوفمبــــــــر 2020م

الفريق ح�سـن بن حم�ســن ال�سريقــــي                                                                                      
                           املفتــــــــــ�س العــــــــــام لل�سرطــــــــة واجلمــــــــارك

-11-





اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 
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وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

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

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

اأن عـــمال �سركـة ) النبع للخدمات ( تقدمـوا اإلى املديريـة العامة للرعاية العماليــة بالــوزارة 

بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة , ولكــل مت�ســرر احلـق فـــي االعتـرا�ض على هـذا الطلـب , على 

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

لهـــذا الغـــر�ض , وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن .
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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 : 138090

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق )البيع عن طريق الإنرتنت وعن طريق املحالت باجلملة واملفرد( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مكتوم لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138745

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الكوارتز املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138751

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع ال�سيارة( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو �سرار لتجارة ال�سيارات �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139193

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زهرة العرب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139413

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع �سيافة ال�سرقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139894

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خمزن الب�سائع .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النجم الثالثي للنقل وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139953

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النقل الربي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هال العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140040

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التموين بالطعام وال�سراب ، خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ، 

خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا ، خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البو�سعيدي لالأعمال املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140042

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البو�سعيدي لالأعمال املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140045

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الفواكه واخل�سراوات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع عبداملجيد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140046

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، ، ت�سويق  خدمات وكالت الدعاية والإعالن ، ترويج املبيعات لالآخرين ، دعاية واعالن 

ت�سميم مواد دعائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امل�سكري العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140047

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خلود اجلفيلية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140048

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع مالب�ش واك�س�سورات وحقائب الأطفال .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع وفاء ال�سيابي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140049

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الفنادق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع �سفوت الغربة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140051

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سمنت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سنع اأ�سمنت �سحار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140053

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، النقالة  الهواتف  بيع   ، الآيل  احلا�سب  لأجهزة  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

ا�سترياد وت�سدير .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اأبو حممد البلو�سي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 654 ر.ب : 115 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140054

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املواد الغذائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لوؤلوؤة الأجيال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140061

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع وتن�سيق الزهور والنباتات الطبيعية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الكندي للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140064

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�ش .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سواري العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140065

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التعليم التي توفرها املدار�ش .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املتميز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140067

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي واملطاعم التي تقدم امل�سروبات والوجبات ال�سريعه ب�سكل اأ�سا�سي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ع�سام هالل خمي�ش البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140068

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع املواد الغذائية والهدايا والكماليات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اللم�سات املاهرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140072

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع م�ستح�سرات التجميل والعناية بالب�سرة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فندق اإبراء بالزاء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140073

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية )حمالت بيع الع�سائر( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �شركة خطوط الإجناز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140079

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع النظارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موبني للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140080

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�سماك حية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خط الو�سطى العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140082
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سم�سرة ، ا�ستثمار الأموال ، التقييم املايل التاأمني والأعمال امل�سرفية والعقارات ، ادارة 
العقارات ، اإدارة العمارات ، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية ، ا�ست�سارات مالية ، خدمات 

ا�ست�سارية ب�ساأن الديون ، ترتيب التمويل مل�ساريع البناء ، ا�ستثمار اأموال .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قلعة ال�سرق الو�سط لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140083
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خممدة  نواب�ش   ، املركبات  لتوقف  �سدمات  خممدات   ، للمركبات  لوازم  هواء  م�سخات 
ملقاعد  الراأ�ش  م�ساند   ، املركبــات  اإطــارات  لنــزلق  مانعة  اأدوات   ، للمركبات  لل�سدمات 
املركبات  �ساحنات للر�ش ، و�سالت ربط املقطورات للمركبات ، ا�سقف �سيارات ، �سا�سيهات 
ال�سكك  عجالت  لإطارات  حواف   ، العربات  لإطارات  �سمامات   ، نقل  طائرات  �سيارات 
احلديدية اإطارات ، ق�سبان التوائية للمركبات ، عربات نقل لعربات ال�سكك احلديدية ، 
عربات مركبات  للذخائر ، عجالت مركبات ، اأغطية ملكائن املركبات ، عربات ذات دولبني 
املعلقة   ال�سكك احلديدية  قاطرات   ، ال�سفن  لتوجيه  دفات   ، هياكل مركبات   ، للخراطيم 
 ، احلديدية  ال�سكك  لقاطرات  م�سدات   ، مركبات  م�سدات   ، احلديدية  ال�سكك  قاطرات 
دارات هيدرولية للمركبات ، مقاب�ش للدراجات الهوائية ، م�ساجع نوم للمركبات ، اخ�ساب 
اإطارات   ، الهوائية  للدراجات  واقيات وحل   ، الهوائية  للدراجات  ، مكابح  ال�سفن   ، هياكل 
الدراجات  حمركات   ، الهوائية  للدراجات  تدوير  مرافق   ، الهوائية  الدراجات  لعجالت 
، ق�سبان  الهوائية  الدراجات  ، م�سخات لعجالت  الهوائيــة  الدراجات  دوا�سات   ، الهوائية 
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 ، قـــوارب  كـــراءات   ، الهوائيــة  الدراجــات  عجــالت   ، الهوائية  الدراجات  لعجالت  �سعاعية 
فـي   ، لالطفال  اأمان  مقاعد   ، كهربائية  مركبات   ، الربية  للمركبات  كهربائية  حمركات 
اأثقال توازن لعجالت   ، امل�شغوطة  اأغلفة خارجــية لالإطارات   ، ، مظالت هبوط  املركبات 
املركبات ، �سواري لل�سفن ، حماور دواليب املركبات ، مرتكزات حماور ، نوافذ للمركبات ، 

اغطية ملحاور العجالت ، �سمامات لإطارات املركبات ، مكابح للمركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التالل ال�سبع لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140084

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العبايات واملالب�ش اجلاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفي للم�ساريع املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140085

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مغا�سل لليدين اأجزاء من اأدوات �سحية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأوراق اخل�سراء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140086

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأحوا�ش ا�ستحمام بانيو ، لال�ستحمام   ، اأحوا�ش ا�ستحمام بانيو   ، اأجهزة ومن�ساآت �سحية 

الن�سفي ، معدات للحمام ، �سخانات للحمام ، من�ساآت للحمام ، �سطافات ، حنفيات رئي�سية 

للمطافئ ، �سخانات ماء ، مراحي�ش متنقلة ، موا�سري اأجزاء من من�ساآت �سحية ، مراحي�ش 

دورات مياه ، اأدوات توزيع املطهرات فـي التواليت ، اأجهزة مطهرة ، حمامات الد�ش ، حنفيات 

اأجهزة تعقيم ، مغا�سل ، مباول تراكيب �سحية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأوراق اخل�سراء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140088

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سم�سرة ، ا�ستثمار الأموال ، ا�ستثمار اأموال .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مزيد لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140090

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باملزاد العلني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امليادين العريقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140091

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري العقارات ، ال�سم�سرة ، تثمني العقارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زهر الزيتون املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140094

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية ، م�ست�سفيات ، الرعاية ال�سحية ، امل�ساعدة الطبية ، خدمات فنيي 

الب�سريات ، العالج الطبيعي ، خدمات طب الأ�سنان ، خدمات دور التمري�ش ، التمري�ش 

الطبي ، خدمات العناية باجلمال ، خدمات العالج ، تاأجري املعدات الطبية ، خدمات مراكز 

لأغرا�ش  الطبي  التحليل  ، خدمات  الأ�سنان  تقومي  ، خدمات  ا�ست�سارة �سحية   ، ال�سحة 

الت�سخي�ش والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية ، الفح�ش الطبي )خا�سة للك�سف 

عن ومعاجلة الأمرا�ش املهنية فـي وقت مبكر من م�سارها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تاترونك ال�سرق الو�سط للخدمات الفنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140095

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم امل�سروبات والوجبات ال�سريعة ب�سكل اأ�سا�سي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سل�سلة العطاء الدائم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140098

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زيوت   ، طيارة  زيوت  عطور   ، الزهور  لعطور  اأ�سا�سية  عنا�سر   ، والروائح  للعطور  زيوت 

عطرية ، معطر هواء مع اأعواد )عيدان( خ�سبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العطر الفريد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140099
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع وتن�سيق الزهور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الب�ساتني امللونة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140102
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأدوات مانعة لنزلق الأحذية ، مالب�ش �سائقي ال�سيارات ، لبا�ش القدم ، �سنادل ا�ستحمام ، 
اأخفاف ا�ستحمام ، جوارب طويلة ، جوارب طويلة ما�سة للعرق ، كعوب للجوارب الطويلة  
اأغطية  ، قبعات  ، لفاعات من ري�ش  �سروالية  اأردية   ، برييهات قبعات م�ستديرة م�سطحة 
للراأ�ش ، جوارب وكولونات ، اأحذية ذات �ساق طويلة ، اأحذية ن�سفية ، اأطراف لبا�ش القدم  
واقيات مالب�ش ، �سيالت للمالب�ش ، احذية ذات اأربطة ، ياقات مالب�ش ، ياقات للتدفئة ، 
قمي�ش ولت �سرتات ن�سوية ق�سرية ، �سراويل حتتية ، �سدارات مالب�ش داخلية ، مالب�ش 
كتانية ، بران�ش مالب�ش ، اأطر هياكل ، قبعات ، واقيات من ال�سم�ش ، اأحزمة مالب�ش ، �سالت  
مباذل ، �سرتات ، عباءات الكهنة ، جوارب ق�سرية ، حمالت للجوارب ، اأربطة للجوارب ، 

حمالت للجوارب الطويلة ، فرعات الحذية ، نعال داخلية �سبانات ، قم�سان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة املحور الف�سي للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140103
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، لو�سن  ، غ�سول  ، م�ستح�سرات مكياج  الب�سرة  تبيي�ش  ، كرميات  اأقنعة جتميلية   ، ال�سفاه  طالء 
م�ستح�سرات   ، م�ستعارة  رمو�ش   ، ال�سعر  جتعيد  م�ستح�سرات   ، لل�سعر  ملونات   ، لل�سعر 
جتميل للرمو�ش ، اأطقم جتميل ، م�ستح�سرات جتميل ، اأقالم جتميلية ، كرميات جتميلية  
م�ستح�سرات   ، التجميل  لأغرا�ش   ، لو�سن  ، غ�سولت  مكياج   ، املكياج  اإزالة  م�ستح�سرات 
 ، بالأظافر  العناية  م�ستح�سرات   ، م�ستعارة  اأظافر   ، ، عطور  �سامبو   ، جتميل احلواجب 
م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة ، مراهم لأغرا�ش التجميل ، م�ساحيق مكياج ، اأقالم 
احلواجب ، رذاذ �سرباي ، لل�سعر ، اأعواد البخور ، اأظافر ل�سقة م�سنعة ، بال�سم لل�سعر ، 

مزيالت طالء الأظافر ، ملمع اأظافر ، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سموخ التطور للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140104
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سراع الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140108

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات الكهربائية ومتديداتها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرفاع الغربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140109

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم وجبات وم�سروبات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نربا�ش الوفاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140127

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي واملطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امللعقة الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140129

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتب �سفر و�سياحة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بريوت الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140130

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل املالب�ش والعبايات  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مالك ال�سمال لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140131

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية )عيادات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التقنيات الطبية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

-39-



اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140132

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، بن غري  القهوة  اأ�سا�سها  ، م�سروبات  باحلليب  ، م�سروبات قهوة  ، قهوة  للقهوة  منكهات 

حمم�ش .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املوجة الثالثة للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140152

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ب�سار الر�سيدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140153

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع باجعفر و�سركاوؤه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140154

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، م�ستح�سرات  ، م�ستح�سرات جتميل  ال�سعر  ، م�ستح�سرات جتعيد  م�ستح�سرات مكياج 

جتميل  م�ستح�سرات   ، تن�سية  تنعيم  م�ستح�سرات   ، تنظيف  م�ستح�سرات   ، املكياج  اإزالة 

احلواجب ، م�ستح�سرات العناية بالأظافر ، م�ستح�سرات حالقة ، م�ستح�سرات لتنظيف 

ا�ستحمام لغري غايات  ، م�ستح�سرات  ال�سم�ش  الوقاية من  ، م�ستح�سرات  الأ�سنان  اطقم 

التجميل   لإزالة مواد  ، مناديل مبللة مب�ستح�سرات  ال�سعر  لتنعيم  ، م�ستح�سرات  طبية 

م�ستح�سرات   ، نباتية  جتميل  م�ستح�سرات   ، جتميلية  لغايات  الكولجني  م�ستح�سرات 

جتميل لالأطفال .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نا�سر بن حممد الهطايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140155

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)الغ�سيل ال�سريع واجلاف( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريا�ش اجلزيرة املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140156

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الت�سالت عرب �سبكات الألياف الب�سرية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اأحمد بن �سالح بن اأحمد الزدجايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140157

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل   ، العربية(  وغري  العربية  الن�سائية  املالب�ش  وخياطة  )تف�سيل  املالب�ش  خياطة 

املالب�ش)تف�سيل وخياطة املالب�ش الن�سائية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ها�سل احل�سني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140159

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة املالب�ش .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع التفا�سيل املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140160

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التطريز )بيع وتف�سيل العبايات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأنامل جوهرة امل�سنعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140161

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الزيت  تغري  املركبات  )خدمة  وال�سيانة  بالوقود  التعبئة  اإعادة  املركبات  خدمة  حمطات 

والفح�ش الإلكرتوين وت�سليح( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اآفاق ال�سهب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140162

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واإ�سالح  املركبات  ودهان  و�سمكرة  )اإ�سالح   ، ت�سليح  املعطلة  املركبات  اإ�سالح  م�ساعدات 

ميكانيك املركبات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حامد بن حبيب البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140163

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأحذية للريا�سة ، مالب�ش   ، اأثواب �سباحة   ، ، قم�سان للريا�سة  البدنية  اأحذية للريا�سة 

للريا�سة البدنية ، قم�سان داخلية للريا�سة ، مالب�ش ريا�سة اجلمباز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة خالد الفار�سي ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140164

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع منتجات املخابز واحللويات ال�سكرية ، بيع الورود .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دار الكيك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140166

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معجنات وحلويات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حممد الها�سمي لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140171

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رم�سات للحلول الرقمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140173

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زبيب ، خ�سروات جمففة ، لب فواكه ، مك�سرات حم�سرة ، فول �سوداين حم�سر ، بقول 

حمفوظة ، بذور عباد ال�سم�ش املح�سرة ، مك�سرات م�سكرة ، بندق معالج ، توت ، حمفوظ ، 

ذرة حلوة غري معاجلة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جكيني و�سركاه للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140174

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الكافترييات ، خدمات املطاعم املوؤقتة او املتنقلة الكانتينات ، خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة مالمح اجلزيرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140175

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلويات )حلويات �سرقية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الروؤيا الثاقبه العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140176

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة ) ت�سمل امل�سروبات( ، البيع باجلملة للحلويات ومنتجات 

املخابز ، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمك�سرات والنب والتوابل والعطارة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة خو�ش بني للتجارة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140177

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم )حلوم طازجة( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عبداللـه الزيدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140179

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خمبز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة عبداللـه بن اإبراهيم بن مالك ال�سحي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140180

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برادات  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع ال�سارمي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140181

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح ، خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عهد املودة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140182

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لوزان للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140204

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلويات ، اأقرا�ش �سكرية حلويات ، قطع حلوى حلويات ، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز ، 

لنب جممد حلويات مثلجة ، حلي باحللويات لتزيني الكعك ، ب�سطيلة حلويات ، النوغات 

)حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات ، با�ستا ، منكهات للقهوة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سه رواد احلكمة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140545

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سنادل ا�ستحمام ، واقيات مالب�ش ، �سيالت للمالب�ش ، ياقات مالب�ش ، عباءات الكهنة ، 

مالب�ش ، واقي كعوب لالأحذية ، ف�ساتني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خلود العامري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140546
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النقل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع ال�سباب الرائدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140547
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

قم�سان ق�سرية ، الأكمام ، اأدوات مانعة لنزلق الأحذية ، �سنادل ا�ستحمام ، لبا�ش القدم  
�سروالية   اأردية   ، ، برييهات قبعات م�ستديرة م�سطحة  ، جوارب طويلة  ا�ستحمام  اأخفاف 
لفاعات من ري�ش ، قبعات اغطية للراأ�ش ، جوارب وكولونات ، اأحذية ن�سفية ، اأطراف لبا�ش 
ياقات   ، ياقات مالب�ش   ، اأربطة  ذات  اأحذية   ، �سيالت للمالب�ش   ، ، واقيات مالب�ش  القدم 
للتدفئة ، قمي�سولت �سرتات ن�سوية ق�سرية ، �سراويل حتتية ، جوارب طويلة ما�سة للعرق 
، كعوب للجوارب الطويلة ، اأحذية ذات �ساق طويلة ، قبعات �سيقة ، �سدارات مالب�ش داخلية ، 
مالب�ش كتانية ، بران�ش مالب�ش ، اأطر هياكل ، قبعات ، واقيات من ال�سم�ش ، اأحزمة مالب�ش 
، �سالت ، مباذل ، �سرتات ، جوارب ق�سرية ، حمالت للجوارب ، اأربطة للجوارب  حمالت 
للجوارب الطويلة ، نعال داخلية �سبانات ، قم�سان ، �سدر القمي�ش ، مالب�ش ، قبعات ، فرو 
مالب�ش ، ياقات قابلة للفك ، اثواب �سيقة ، بذلت رطبة للتزلج على املاء ، قم�سان م�سرولة 
مالب�ش ، مالب�ش داخلية ما�سة للعرق ، م�سدات للن�ساء ، بذلت  مالب�ش جاهزة ، �سراويل 
لالأطفال ، اأغطية لالذنني مالب�ش ، ربطات عنق ، طماقات ، بنطلونات ق�سرية مالب�ش ، 
بنطلونات ، مالب�ش خارجية ، قفافيز مالب�ش ، بطانات جاهزة اأجزاء من مالب�ش ، اأو�سحة 
، نطق ، تريكو األب�سة ، ياقات قم�سان ، �سالت من الفرو ، جالبيات مالب�ش  م�سدات جلذع 
اجل�سم مالب�ش داخلية ، �سدارات ، �سيور للطماق ، اغطية وجه خمار اأو حجاب ، اأحذية 
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اأثواب من  لل�ساق  اأغطية  ، طماقات  للماء  ، مالب�س م�سادة  معاطف   ، البدنية  للريا�سة 
، قم�سان للريا�سة  زمامات  اأزياء للخدم   ، ، مالب�س للمواليد  تنانري   ، ال�سوف مالب�س 
 ، الثياب  اأجزاء من  ذراعات   ، اليدين مالب�س  لتدفئة  اأغطية   ، ، مراييل مالب�س  الأكمام 
 ، لل�ساطئ  ، مالب�س  ن�سائية  ، عباءات  الكتفني وال�سدر  اأو�سحة تغطي   ، ، اخفاف  قفافيز 
احذية لل�ساطئ ، جيوب املالب�س ، بيجامات ، ف�ساتني ، �سنادل ، �سراويل داخلية  م�سدات 
، جاكيتات  ال�سوف مالب�س  ، جاكيتات من  اثواب ف�سفا�سة   ، ، معاطف خارجية  لل�سدر 
مالب�س ، مالب�س من الورق ، خمر مالب�س ، اأغطية راأ�س لال�ستحمام ، �سراويل ا�ستحمام 
اأثواب �سباحة ، مباذل ا�ستحمام ، �سدريات لالأطفال غري م�سنوعة من الورق ، نعال للبا�س 
، تنانري حتتية  قم�سان داخلية  ، جاكيتات مقلن�سة  ، اربطة راأ�س مالب�س  ، احذية  القدم 
مالب�س داخلية ، مالب�س ن�سائية داخلية ، مناديل خمرمة مناديل للرقبة ،  مالب�س للريا�سة 
البدنية ، مالب�س من جلد مقلد ، مالب�س جلدية ، طرحات ، مالب�س للحفالت التنكرية ، 
�ساري لبا�س هندي ، قم�سان ن�سف كم تي ، �سريت ، عمائم ، اأ�سكتة لفاعات عنق عري�سة ، 
قبعات ا�ستحمام ، اأحزمة للنقود مالب�س ، جيوب مربعة ، قبعات ورقية مالب�س ، اأقنعة نوم ، 
تنانري مع ثراويل خمفية حتتها ، الكابات ، مالب�س تقليدية  قفازات للتزلج ، بنطال �سيق 
ال�سراويل ، ف�ساتني بلوز ، قبعات للزينة اأغطية للراأ�س ، مالب�س داخلية كتانية ، قم�سان 
داخلية للريا�سة ، رداءات ، جوارب ق�سرية ما�سة للعرق ، م�سمع يو�سع على الكتفني عند 
ورقية  غري  مرايل   ، كيمينو   ، اجلمباز  ريا�سة  مالب�س   ، الكاراتيه  زي   ، ال�سعر  ت�سفيف 
 ، لالأحذية  كعوب  واقي  مطرزة   مالب�س   ، للتنحيف  مواد  على  حتتوي  مالب�س   ، باأكمام 
لوازم القبعات ، قفازات بال اأ�سابع ، اللبا�س املطاطي )لتك�س( ، واقي من الطفح اجللدي ، 

املالب�س املدموجة بال�ساءة ، اأو�سحة لتغطية الراأ�س ، حمالت �سدر ل�سقة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نفحات اخلو�س للتجاره واملقاولت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19

-54-



اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140548

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بقالة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يون�س بن �سليمان بن العقاب احلرا�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140549

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�ساد�سة لالأعمال وامل�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140550

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العباءات الن�سائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأعمدة العا�سمة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140551

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ساعدات اإ�سالح املركبات املعطلة ت�سليح ، اإ�سالح و�سمكرة ودهان املركبات( جراج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املنجور للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140552

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قهوة عناق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140554

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأرز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة الوطنية للتوزيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140556

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع بن رمدان للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140557

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زهور طبيعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زهور الريف اليانعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140559

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم واملقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخلزامى الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140560

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات الكافترييات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة احلجر املا�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140562

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فيافـي روي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140563

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مغا�سل لليدين اأجزاء من اأدوات �سحية ، خزائن تربيد ، اأحوا�ش ا�ستحمام بانيو ، اأحوا�ش 

ا�ستحمام بانيو ، لال�ستحمام الن�سفي ، حجرات منقولة للحمام الرتكي ، معدات للحمام  

 ، الد�ش  ، حمامات  ، مراحي�ش دورات مياه  ، �سطافات  ، من�ساآت للحمام  �سخانات للحمام 

�سبكات تر�سيح املياه .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأوراق اخل�سراء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140564

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حالق رجايل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سا�ش الإحرتاف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140566

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تعا�سد العاملية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19

-61-



اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140567

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق )بيع كامريات املراقبة واأنظمة التحكم بالدخول( .

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140572

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات  اليدين  باظافر   ، العناية   ، ال�سعر  ت�سريح  خدمات   ، التجميل  �سالونات  خدمات 

العناية باجلمال ، اخلدمات العالج ، اإزالة ال�سعر بال�سمع .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سور املعمورة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140573

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة كوا�سر الفيحاء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140576

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)�سوبر ماركت( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأكا�سيا الذهبية املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140577

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سابون ، عطور ، م�ستح�سرات جتميل ، بخور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سعيد بن علي بن حميد الها�سمي واأولده للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140578

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطور ، بخور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سهول ح�سرموت للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140579

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زهور طبيعية )الورد والزهور الطبيعية( ، اأكاليل من زهور طبيعية)باقات الورد الطبيعي(  

زهور جمففة للتزيني )التزين بالورد والزهور( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأم هالل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140582

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عيادات ارت للخ�سوبة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140584

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية )مكتب اإداري( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فدك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140589

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

خدمات املطاعم ، تزيني الطعام ، تزيني الكيك )الكاتو( ، نحت على الأغذية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة الدحام الوطنية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140590

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برادات  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الرواحي العربية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140591

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سدمات  خممدات   ، لالإطارات  رغوية  دعامات   ، املركبات  اإطارات  لنزلق  مانعة  اأدوات 

لتوقف املركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العراقي الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140592

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برجمة احلا�سوب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز الأعمال والتقنيات الرقمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140594

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هري�ش علف ، لال�ستهالك احليواين ، ق�ش علف ، هري�ش لت�سمني املا�سية ، م�ستح�سرات 

للدواجن التي تبي�ش ، علف للحيوانات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سه غرب �ساللة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140595

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل وخياطة العبايات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأوتار الغربية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140596

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري العقارات )و�ساطة العقارات )مكاتب الدلليلن(( ، خدمات وكالت العقارات )و�ساطة 

اإدارة العقارات )و�ساطة العقارات )مكاتب الدلليلن(( ،   ، العقارات )مكاتب الدلليلن(( 

مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية )و�ساطة العقارات )مكاتب الدلليلن(( ، تاأجري املكاتب 

العقارات  )و�ساطة  العقارية  ال�سوؤون   ، الدلليلن((  )مكاتب  العقارات  )و�ساطة  عقارات  

)مكاتب الدلليلن(( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جوزيف و�سركاءه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140598

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأرز ، �ساي ، بهارات ، زعفران ، التوابل ، ع�سل النحل ، امللح والنب اخلل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : القو�ش ال�ساطع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140851

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأحمد بن �سعيد الروا�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 604 ر.ب : 211 ، �سلطنة  عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138653

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : روي ال�ساخمة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139920

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ست�سفيات ، امل�ساعدة الطبية ، العالج الطبيعي ، الن�سائح ال�سيدلنية ، اإعداد ال�سيدلين 

للو�سفات ، خدمات العالج ، خدمات التحليل الطبي لأغرا�ض الت�سخي�ض والعالج املقدمة 

من قبل املختربات الطبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الن�سائم لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138685

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : راية ال�سرقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138733

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأركان اخلليج للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139153

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيدلية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قلعة ال�سم�ض للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139208

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زيوت   ، الأقم�سة(  ومعطرات  الهواء  )معطرات  خ�سبية  )عيدان(  اأعواد  مع  هواء  معطر 

عطرية )بيع جميع اأنواع العطور( ، مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة روائح طيبة ، )بيع 

املعطر  )العود  البخور  اأعواد   ، البخور(  اأنواع  ، بخور )جميع  والهدايا(  الطبيعية  الورود 

والعود اجلاف( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العطر الأنيق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/19

-73-



اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139211

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سفوح اخلليج الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139266

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هدايا وزهور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امل�ستوى الأول احلديث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139300

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اأقطار اخلليج للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139303

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حمل بيع الهدايا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سواق هدايا امل�سنعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139660

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : واحة اجلبال لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139668

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأجهزة الطبية ومعدات الطبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املرفاأ احلديث للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139809

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع األعاب الأطفال .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الوافـي للخدمات الفنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139810

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حما�سبة ، اإعداد تقارير احل�سابات ، تدقيق احل�سابات ، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية  

الأعمال  اإدارة  فـي  امل�ساعدة   ، الأعمال  اإدارة  ا�ست�سارات   ، املوظفني  �سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات 

التجارية اأو ال�سناعية ، درا�سات ال�سوق ، تقييم الأعمال ، تق�سي احلقائق فـي الأعمال ، 

ا�ست�سارات تنظيم الأعمال ، خدمات امل�سورة فـي اإدارة الأعمال ، اإعداد ك�سوف الرواتب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأموال للخدمات وال�ست�سارات املالية والإدارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139811

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الفواكه واخل�سراوات الطازجة ، وبيع حم�سيات طازجة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سه يحيى بن �سليم بن حمد ال�سعدي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139813

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )�سندوي�سات و�سوي اللحوم( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عبق الربميي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139814

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

قهوة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الزهرة املا�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139815

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واملالبـــ�ض  والبخـــور  التجمـــيل  والعطـــورات وم�ستح�ســرات  املالبـــ�ض  )بيع  ال�سلــع  عــر�ض 

والعبايات واحلقائب والأحذية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع في�ض العطاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139816

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع منتجات املخابز واحللويات والكيك .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اليخت الزرق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139817

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي واملطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بن نا�سر لالأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11

-80-



اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139818

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، خدمات  الوجبات اخلفيفة  ، خدمات مطاعم تقدمي  املطاعم  ، خدمات  املقاهي  خدمات 

مطاعم اخلدمة الذاتية ، خدمات الكافترييات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سوار اخلري العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139819

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الأثاث املنزيل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عامل الأناقة ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 0، عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139825

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، وبائعيها  ال�سلع واخلدمات  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة   ، ال�سلع  ، عر�ض  العلني  باملزاد  البيع 

عر�ض �سلع على و�سائل العالم لغايات البيع بالتجزئة ، خدمات الو�ساطة التجارية ، ن�سر 

مواد الدعاية والإعالن ، ترويج املبيعات لالآخرين ، ت�سويق ، خدمات الت�سويق عرب الهاتف 

التفاو�ض وعقد ال�سفقات التجارية حل�ساب الغري ، اإنتاج برامج الت�سوق عن بعد  الرتويج 

للل�سلع واخلدمات من خالل رعاية الأحداث الريا�سية ، الت�سويق ال�ستهدافـي ، الإعالن 

فـي الهواء الطلق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زوينة بنت عبد احل�سني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139826

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سوق جتاري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ال�سافية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139827

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأغطية وجه خمار اأو حجاب ، )البيع بالتجزئة فـي املتجر املتخ�س�سة للعبايات الن�سائية 

وال�سيــل( ، عبــاءات ن�سائيــة )البيع بالتجزئــة فـي املتاجــر املتخ�س�ســة للعبايــات الن�سائية 

وال�سيل( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة بيان اأحمد الرواحية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139828

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)جميع  ال�سيارات  بطاريات  تغيري   ، ال�سيارات(  اأنواع  )جميع  ال�سيارات  واإ�سالح  �سيانة 

اإ�سالح التنجيد)جميع   ، اأنواع بطاريات ال�سيارات ت�سمل بطاريات ال�سيارات الكهربائية( 

املركبات ، حمطات  ، تنظيف  املركبات  تلميع   ، املركبات  ، ت�سحيم  ال�سيارات(  اأنواع مقاعد 

�سيانة   ، الكهربائية  املركبات  �سحن   ، وال�سيانة  بالوقود  التعبئة  اإعادة  املركبات  خدمة 

املركبات)جميع اأنوع املركبات( ، غ�سل املركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جميل عبدالقادر الزدجايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139829

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املناظر  وت�سميم  تخطيط  اأن�سطة   ، املدنية  الهند�سية  ال�ست�سارات  مكاتب   ، الهند�سة 

الطبيعية ، مكاتب ال�ست�سارات الهند�سة املعمارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الراجحي للخدمات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139830

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الرتبية والتعليم ، الأكادمييات للرتبية والتعليم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأكادميية م�سقط للمو�سيقى والفنون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139831

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املتخ�س�سة لقطع غيار  املتاجر  البيع بالتجزئة فـي  الكهربائية  تركيب واإ�سالح الأجهزة 

الأجهزة املنزلية )املعدات الكهربائية والإلكرتونية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اللم�سة الع�سرية الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139832

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فح�ض املواد )خمتربات الفح�ض واملعاير ووقيا�ض موؤ�سرات البيئية والتحاليل( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خمتربات لون�ستارالفا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139833
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيف املركبات )تنظيف وتلميع ال�سيارات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حممد خمي�ض علي �سند املعمري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139834
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأدوات مانعة لنزلق الأحذية ، مالب�ض �سائقي ال�سيارات ، لبا�ض القدم ، �سنادل ا�ستحمام ، 
اأخفاف ا�ستحمام ، جوارب طويلة ، جوارب طويلة ما�سة للعرق ، كعوب للجوارب الطويلة  
، قبعات اغطية  ، لفاعات من ري�ض  �سروالية  اأردية   ، برييهات قبعات م�ستديرة م�سطحة 
للراأ�ض ، جوارب وكولونات ، اأحذية ذات �ساق طويلة ، اأحذية ن�سفية ، اأطراف لبا�ض القدم  
اأربطة ، ياقات مالب�ض ، ياقات للتدفئة   اأحذية ذات   ، واقيات مالب�ض ، �سيالت للمالب�ض 
مالب�ض  �سدارات   ، �سيقة  قبعات   ، حتتية  �سراويل   ، ق�سرية  ن�سوية  �سرتات  قمي�سولت 
داخلية ، مالب�ض كتانية ، بران�ض مالب�ض ، اأطر هياكل ، قبعات ، واقيات من ال�سم�ض ، اأحزمة 
مالب�ض ، �سالت ، مباذل ، �سرتات ، عباءات الكهنة ، جوارب ق�سرية ، حمالت للجوارب اأربطة 
للجوارب ، حمالت للجوارب الطويلة ، فرعات الأحذية ، نعال داخلية �سبانات ،  قم�سان ، 
�سدر القمي�ض ، قم�سان ق�سرية ، الأكمام ، مالب�ض ، قبعات ، قطع حديدية لالأحذية ، فرو 
مالب�ض ، ياقات قابلة للفك ، اأثواب �سيقة ، بدلت رطبة للتزلج على املاء ، قم�سان م�سرولة 
مالب�ض ، مالب�ض داخلية ما�سة للعرق ، م�سدات للن�ساء ، بدلت ، مالب�ض جاهزة ، �سراويل 
لالأطفال ، اأغطية لالأذنني مالب�ض ، ربطات عنق ، فرعات لبا�ض القدم طماقات ، بنطلونات 
ق�سرية مالب�ض ، بنطلونات ، مالب�ض لراكبي الدراجات ، مالب�ض خارجية ، قفافيز مالب�ض 
بطانات جاهزة اجزاء من مالب�ض ، اأو�سحة ، نطق ، تريكو األب�سة ، ياقات قم�سان ، اأحذية 
 ، ر�سمية  قبعات   ، القدم  لكرة  اأحذية   ، الفرو  من  �سالت   ، احللفاء  ن�سيج  من  �سنادل  اأو 
جالبيات مالب�ض ، م�سدات جلذع اجل�سم مالب�ض داخلية ، م�سدات للق�سم ال�سفلي من جذع 
اجل�سم مالب�ض داخلية ، اأخفاف مطاطية ، �سدارات ، �سيور للطماق ، اأغطية وجه خمار 
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اأغطية  ، معاطف ، مالب�ض م�سادة للماء ، طماقات  اأحذية للريا�سة البدنية   ، اأو حجاب 
لل�ساق، ، اأثواب من ال�سوف مالب�ض ، تنانري ، مالب�ض للمواليد ، اأزياء للخدم ، قم�سان 
، ذراعات  اأغطية لتدفئة اليدين مالب�ض،   ، ، زمامات الأكمام ، مراييل مالب�ض  للريا�سة 
الكتفني  تغطي  اأو�سحة   ، اخفاف   ، قبعات  الأ�ساقفة  تيجان   ، قفافيز   ، الثياب  من  اأجزاء 
وال�سدر ، عباءات ن�سائية ، مالب�ض لل�ساطئ ، اأحذية لل�ساطئ ، جيوب املالب�ض ، بيجامات 
ف�ساتني ، اأحذية خ�سبية ، �سنادل ، �سراويل داخلية ، م�سدات لل�سدر ، معاطف خارجية ، 
كعوب لالأحذية ، اثواب ف�سفا�سة ، �سيور لالأحذية ، بزات نظامية ، جاكيتات من ال�سوف 
مالب�ض ، جاكيتات مالب�ض ، مالب�ض من الورق ، خمر مالب�ض ، اأغطية راأ�ض لال�ستحمام ، 
�سراويل ا�ستحمام ، اأثواب �سباحة ، مباذل ا�ستحمام ، �سدريات لالأطفال غري م�سنوعة من 
الورق ، نعال للبا�ض القدم ، اأحذية ، كعوب لالأحذية اأو اجلوارب ، اأحذية للريا�سة ، اغطية 
ل ت�سخن كهربائيا لتدفئة القدمني  ر�سائع لأحذية كرة القدم ، اأحذية ذات �ساق طويلة 
للريا�سة ، اأربطة راأ�ض مالب�ض ، جاكيتات مقلن�سة ، تنانري حتتية ، اأحذية تزلج ، قم�سان 
داخلية مالب�ض داخلية، مالب�ض ن�سائية داخلية ، مناديل خمرمة مناديل للرقبة ، مالب�ض 
للريا�سة البدنية ، مالب�ض من جلد مقلد ، مالب�ض جلدية ، طرحات ، مالب�ض للحفالت 
التنكرية ، �ساري لبا�ض هندي قم�سان ن�سف كم تي �سريت ، عمائم ، اأ�سكتة لفاعات عنق 
عري�سة ، قبعات ا�ستحمام ، �سدارات ل�سيد ال�سمك ، اأحزمة للنقود مالب�ض ، جيوب مربعة  
، مالب�ض  الكابات   ، ، تنانري مع ثراويل خمفية حتتها  اأقنعة نوم   ، قبعات ورقية مالب�ض 
اأغطية  للزينة  ، قبعات  بلوز  ، ف�ساتني  ال�سراويل  للتزلج  بنطال �سيق  ، قفازات  تقليدية 
للراأ�ض ، مالب�ض داخلية كتانية قم�سان داخلية للريا�سة ، فالنكي اأحذية ملبدة ، رداءات  
اأحذية الكاحل ، جوارب ق�سرية ما�سة للعرق ، م�سمع يو�سع على الكتفني عند ت�سفيف 
ال�سعر ، زي الكاراتيه ، زي اجلودو  مالب�ض ريا�سة اجلمباز ، كيمينو ، مرايل غري ورقية 
 ، واقي كعوب لالأحذية   ، ، مالب�ض مطرزة  للتنحيف  ، مالب�ض حتتوي على مواد  باأكمام 
لوازم القبعات ، قفازات بال اأ�سابع ، اللبا�ض املطاطي )لتك�ض( ، واقي من الطفح اجللدي ، 

املالب�ض املدموجة بال�ساءة  اأو�سحة لتغطية الراأ�ض ، حمالت �سدر ل�سقة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة ابن نياز للتجارة واملقاولت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139835

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�ض .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو اأمنية املحروقي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139836

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سندوي�سات ، معجنات ، فطائر ، حلويات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأم ح�سام للم�ساريع املنزلية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139838

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�ض جاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نعمومة الأنامل ال�سغرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139840

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ملواد  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع   ، الالفتات  عمل  مل�ستلزمات  باجلملة  البيع 

البناء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : غنائم امل�سيبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139841

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم واملقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأوار�ض املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139843

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ض الن�سائية وم�سلتزمات الن�سائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الكادي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139844

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاولت البناء والت�سييد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رواد البتكار العاملي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139845

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت العقارات ، تثمني العقارات ، اإدارة العقارات ، ال�سم�سرة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�ستثمار الآمن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139846

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت التوظيف )مكاتب العمالة )ا�ستقدام( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سويدا املاء لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139847

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم الديكور الداخلي )اأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي( ، الت�سميم الداخلي)اأن�سطة 

الت�سميم الداخلي( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : منرب لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139848

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

خدمات املطاعم ، تزيني الطعام ، تزيني الكيك )الكاتو( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سواحل طاقة ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139849

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الدعوة القانونية)دعم عام اأو تو�سية ل�سبب اأو �سيا�سة معينة)مكتب حماماة( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مكتب ب�سمة الكيومي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139850

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرمال الوردية احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139852

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات تبخري عطور ، خال�سات زهور عطور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حمد ال�سناين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139860

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�ست�سارات اأمنية )ا�ست�سارات هند�سة ال�سالمة والوقاية من احلرائق( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املها لل�سناعات احلديدية والنفط والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139870

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابن عبداللـه العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139871

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منكهات للقهوة ، حلويات �سكرية ، قهوة ، فطائر حمالة بانكيك ، اأقرا�ض �سكرية حلويات 

 ، باحلليب  �سوكولتة  م�سروبات   ، باحلليب  قهوة  م�سروبات   ، باحلليب  كاكاو  م�سروبات 

القهوة   ا�سا�سها  م�سروبات   ، مقطعة  معجنات   ، بالفواكه  كيك  تورتات   ، بيتزا   ، معجنات 

 ، جممد  بال�سكر  مغطى  كيك   ، ال�ساي  اأ�سا�سها  م�سروبات   ، الكاكاو  ا�سا�سها  م�سروبات 

م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن ، حلويات ، معجون �سوكولته يحتوي على مك�سرات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سماء ال�سحراء للتجارة والنقل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139872

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأغلفــة للهواتــف الذكيــة )اك�س�سوارات   ، النقالــة(  �سماعات هواتـف )اك�س�سوارات الهواتف 

الهواتف النقالة( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سباق الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139874

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم لتقدمي الوجبات وامل�سروبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فار�ض عندام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139875

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حتليل اأنظمة حا�سوب ، ت�سميم برامج حا�سوبية ، حتديث برامج حا�سوب ، ت�سميم انظمة 

حا�سوب ، ان�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة الأنرتنت لالآخرين ، تفعيل مواقع الأنرتنت ، 

حتميل برامج حا�سوبية ، مراقبة اأنظمة احلا�سوب بالتداول عن بعد ، خدمات ا�ست�سارية 

اأمن  فـي جمال  ال�ست�سارة  ، خدمات  ال�سحابية  احلو�سبة   ، الإنرتنت  مواقع  ت�سميم  فـي 

الهوية عن  �سرقة  للك�سف عن  ال�سخ�سية  الهوية  ملعلومات  اإلكرتونية  ، مراقبة  البيانات 

طريق الإنرتنت ، تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات ، اأبحاث فـي جمال تقنيات 

الت�سالت عن بعد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع خالد العادي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139876

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سولت لو�سن ، لأغرا�ض التجميل)�سنع املعقمات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الدرع الدولية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139877

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت املعلومات التجارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأدل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139878

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

موا�سري فولذية ، �سنابري معدنية ، اأملنيوم ، اأ�سالك اأملنيوم ، مواد ت�سليح معدنية للخر�سانة 

حلقات معدنية ، األواح درعية معدنية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع و�سال الدار التجارية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139879

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�ض ، مالب�ض جاهزة ، اأحذية ، قبعات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هال دبا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139880

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع املعمور الف�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139881

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأطياف جعالن الف�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139882

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ست�سفى الرفاعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139883

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية ، ع�سائر فواكه ، مياه �سرب م�سروبات ، م�سروبات 

غري كحولية منكهة بنكهة القهوة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حممد جا�سم النعيمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان :�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139884

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات �سيدلنية )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمواد ال�سيدلنية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ست�سفى الرفاعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139886

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع مواد البناء والنوافذ والأبواب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تاج العزم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139887

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العزوة املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139889

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات حدائق احليوانات ، التوجيه املهني ن�سائح تعليمية اأو تدريبية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بهجة ال�سوحمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139890

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات والأجهزة الطبية واأجهزة تقومي الأع�ساء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قمر ال�سماء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139891

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ن�سر مواد الدعاية والإعالن ، عر�ض ال�سلع ، حتديث مواد الدعاية والإعالن ، دعاية واإعالن  

الدعاية والإعالن عرب التلفزيون ، خدمات وكالت الدعاية والإعالن ، خدمات اإعداد مناذج 

الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات ، اأبحاث الت�سويق ، تاأجري امل�ساحات الإعالنية ، ت�سويق  

خدمات الت�سويق عرب الهاتف ، ت�سميم مواد دعائية ، الت�سويق ال�ستهدافـي ، الت�سويق فـي 

اإطار ن�سر الربجميات ، الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سندباد للت�سوق ال�سبكي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139893

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للهواتف النقالة وم�ستلزماتها( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مرايا املكان للمقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139895

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النقل اللوجي�ستي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأف�سل العاملية اللوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139896

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زيت حمركات )زيت املحركات ذات الحرتاق الداخلي( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة حتالف اخلليج املحدودة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139897

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب الأبواب والنوافذ )بيع وتركيب الأبواب والنوافذ( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العمل القيم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139898

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير ، خدمات وكالت الدعاية والإعالن ، ت�سويق )املواد 

الغذائية ، الأحذية ، اخل�سراوات والفواكه ، املخازن التجارية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اآفاق الغد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139899

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مربيات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة باز املحرتفة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139900

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ترويج منتجات القهوة عرب الإنرتنت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الغدير الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139901

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التموين بالطعام وال�سراب ، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الثلج الأبي�ض للتجارة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13

-108-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139902

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العطور واملالب�س اجلاهزة وم�ستح�سرات التجميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التمكني الدولية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139903

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع مهنا العدوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139904

فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأغطية اأر�سيات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جنوم ال�سم�ض الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139905

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طموح املعايل العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139906

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم ومقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة املحيط الأزرق ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139907

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ض والعطور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سقر العني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139908

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع البخور والعطور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الأحجار الكرمية املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139911

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ض .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نور الرنا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139912

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)الأرز واملخلالت والفلفل واحللتيت ، توابل ، بهارات ، �سل�سة ، ع�سل ، متر هندي ، القهوة 

اخلل ، ال�ساي ، املعكرونة ( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جماتالل بى بانديا و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139914

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�ض ، مالب�ض جاهزة ، جالبيات مالب�ض .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سه البعد الثالثي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139915

فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مواد تثبيت الألوان ، دهانات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املعا�سبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139916

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)�سالون جتميل( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عمان للفنادق وال�سياحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139917

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبراج املنى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139918

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة العقارات )تطوير املباين ال�سكنية والتجارية واإعادة البيع( ، التقييم املايل التاأمني 

والأعمال امل�سرفية والعقارات ، تثمني العقارات ، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية ، تاأجري 

 ، ال�سقق  تاأجري   ، الديون  ، خدمات وكالت حت�سيل  العقارات  ، خدمات وكالت  العقارات 

تاأجري املكاتب عقارات ، تاأجري املكاتب للعمل امل�سرتك ، حت�سيل اليجارات ، متويل البيع 

بالتق�سيط )بيع الوحدات العقارية بالتق�سيط( ، ال�سم�سرة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : القرار لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139921

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كنوز اجلنينة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139922

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار ، عطور ، م�ستح�سرات مكياج ، م�ستح�سرات اإزالة املكياج ، 

مكياج ، �سابون .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ترف العز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139938

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطور ، بخور ، اأعواد البخور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الق�سر الذهبي املتحد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139939

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خبز بدون خمرية ، خبز بال�سوكولتة ، كروا�سان )نوع من املعجنات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بن عبداللـه للوج�ستية والإ�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139940

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأرز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جماتالل بى بانديا و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139941

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأرز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جماتالل بى بانديا و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139950

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي كافترييا واملطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة املهيار الدولية للتجارة واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139951

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اأجهزة اإلكرتونية واإلكرتونيات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأبها اجلنوب ال�ساملة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139952

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سكر اأرز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�ساعد للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139954

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطور   ، ومن�سوجات  اأقم�سة   ، الأحذية   ، واملكياج)كماليات(  التجميل  م�ستح�سرات  بيع 

مالب�ض اجلاهزة ، الأدوات والأواين املنزلية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الكتان لتطوير الأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139956

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات مكياج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع لوؤلوؤة ال�ساخمية احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139957

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الهاتـف )بيع  لوحــة مفاتيــح  الهواتــف( خدمات  )بيــع   ، الهاتـــف  عبــر  الت�سويــق  خدمــات 

الك�سوارات وتغليف الإلكرتونيات باأنواعها( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة النواة املا�سية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139958
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

با�ستا ، عجينة لوز ، يان�سون ، يان�سون جنمي ، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد ، منقوعات 
غري طبية ، قر�شلة بق�شماط ، ب�شكويت ، ب�شكويت من ال�شعري املنبت امللت ، حلويات بالنعناع  
قهوة ، بن غري حمم�ض ، كعك ، كارميل �سكاكر، ، كري بهار ، علكة لي�ست لغايات طبية ، 
هندباء برية بدائل للقهوة ، �ساي ، كب�ض قرنفل تابل ، رقائق ذرة ، ف�سار حب الذرة عوامل 
فلفل   ، زجنبيل  خبز   ، بهارات   ، طبيعية  حمليات   ، كركم   ، الغذائية  املواد  لطهي  تغليظ 
، دقيق �سويا طحني قمح  ال�سعري  ، دقيق  ذرة  ، دقيق  البقول  ، دقيق  حلو  دقيق للطعام 
ثلج طبيعي اأو �سناعي ، ثلج للمركبات املنع�سة ، جلوكوز لأغرا�ض الطهي ، دابوق غلوتني  
معد لل�سناعات الغذائية ، برغل للطعام الب�سري ، خل ، كت�ساب �سل�سة ، م�سروبات كاكاو 
باحلليب ، م�سروبات قهوة باحلليب ، م�سروبات �سوكولته باحلليب ، مواد تخمري ، مواد 
متا�سك ال�سجق ، معكرون معجنات ، معكرونة ، ذرة مطحونة ، ذرة حمم�سة  خبز ، مالتوز 
�سعري مطحون   ، نحل  ، ع�سل  للحلويات  نعناع   ، ال�سكر  ، قطر  للطعام  دب�ض   ، امللت  �سكر 
، �ساغو ، حلوى لوز ، حلويات فول �سوداين ، منكهات بخالف الزيوت  اأرز زعفران توابل 
العطرية  منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية ، �سوفان مطحون ، �سوفان مق�سر 
اأ�سابع �سو�ض حلويات   خل البرية    ، ، دقيق �سوفان  ، رقائق �سوفان  اأ�سا�سه �سوفان  طعام 
م�سروبات اأ�سا�سها القهوة ، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو ، م�سروبات ا�سا�سها ال�سوكولتة  بن 
 ، �سميد  ك�سك�ض  توابل  الت�ساوت�ساو   ، حبوب  منتجات  رقائق   ، لالأكل  �سكاكر   ، ا�سطناعي 
�سمع   ، الب�سري  ، لال�ستهالك  �سعري منبت ملت   ، للطعام   ، امللت  املنبت  ال�سعري  خال�سة 
ملكي  هالم   ، بهار  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل   ، الب�سري  لال�ستهالك  نحل 
لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية ، ماء بحر للطبخ ، �سو�سي ، �سل�سات 
طماطم ، مايونيز  ب�سكويت رقيق ه�ض ، ك�سرتد ، هالميات جلي، فواكه حلويات ، مو�سلي 
، �سل�سة �سويا ،  اأرز  اأقرا�ض   ، حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة 
لنب جممد حلويات مثلجة ، مقبالت هندية توابل ، فطائر �سينية ، �ساي مثلج ، م�سروبات 
اأ�سا�سها ال�ساي ، توابل �سلطة ، لب خبز ، تبولة ، حالوة طحينية ، تورتات حم�سوة باملربى اأو 
الفاكهة اأو املقبالت ، �سل�سة مرق اللحم ، معجون حب ال�سويا توبل ، اطعمة خفيفة قائمة 
اأطعمة خفيفة موؤ�س�سة على الأرز ، لب الذرة ، دقيق لب الذرة ، م�سحوق   ، على احلبوب 
خبازة  �سودا خبازة ، اأع�ساب حمفوظة ، الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة ، كيك 
مغطى بال�سكر جممد ، مو�ض �سوكولتة ، املو�ض )حلوى( �سكريات ، اأرز �سريع التح�سري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الزمرد الأ�سيل للتجارة العامة )�سركة منطقة حرة(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139959

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الت�سميم ، ت�سميم بطاقات عمل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مطبعة التفوق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139961

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سائر فواكه مياه معدنية م�سروبات مياه معدنية للموائد مياه غازية ماء معدين فوار .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبعاد لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139965

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باجلملة لآلت ومعدات الت�سييد والبناء والهند�سة املدنية والنفطية واملعدات الثقيلة  

مكتب اإداري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة التكنلوجيا املحيطة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139968

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سائر فواكه مياه معدنية م�سروبات ماء معدين فوار مياه معدنية للموائد مياه غازية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبعاد لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139970
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جوارب وكولونات ، اأحذية ذات �ساق طويلة ، ياقات للتدفئة ، قمي�سولت �سرتات ن�سوية 
ق�سرية ، مالب�ض كتانية ، �سرتات ، جوارب ق�سرية ، قم�سان ، قم�سان ق�سرية ، الأكمام  
، بنطلونات  ، ربطات عنق  ، �سراويل لالأطفال  ، بذلت ، مالب�ض جاهزة  ، قبعات  مالب�ض 
ال�سوف  من  جاكيتات   ، لالأحذية  �سيور   ، للمواليد  مالب�ض   ، اأو�سحة   ، مالب�ض  ق�سرية 
مالب�ض ، �سدريات لالأطفال غري م�سنوعة من الورق ، اأحذية ، اأحذية ذات �ساق طويلة 
للريا�سة ، اأربطة راأ�ض مالب�ض ، جاكيتات مقلن�سة ، قم�سان ن�سف كم تي�سريت ، عمائم ، 
قبعات ورقية مالب�ض ، اقنعة نوم ، رداءات ، اأحذية الكاحل ، املالب�ض املدموجة بال�ساءة ، 

اأو�سحة لتغطية الراأ�ض .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : واحة الأزياء للتجارة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139971
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سوؤون العقارية 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ف�ساء اخلو�ض للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139972

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 )غ�سيل املالب�ض بالبخار( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : واحة العرين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139982

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

)البيع بالنجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات وادوات حمالت التجميل( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأفانيني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139983

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�ض )غ�سيل جميع انواع املالب�ض واملن�سوجات/كي املالب�ض(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الدرع الدولية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139984

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

طلب  ح�سب  اخلا�سة  الت�ساميم  )طباعة  لالآخرين  خم�س�سة  الأبعاد  الثالثية  الطباعة 

العميل بالكميات باإ�ستخدام الطابعات ثالثية الأبعاد( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرائد التقني لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139985

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق)بيع املالب�ض اجلاهزة والأحذية واحلقائب واحللي ال�سطناعية والعطور والهدايا 

والف�سيات والأقم�سة وم�ستح�سرات التجميل وال�ساعات والعبايات وال�سيل( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اأم نوف املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139986

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتب اإداري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البو�سعيدي لالأعمال املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139987

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�ض ال�سلع ت�سويق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البوابة الذهبية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139989

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�ض جاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النعيمية واحلب�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139990

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)الأ�سواق املركزية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جمان اخلليج املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139991

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري العقارات خدمات وكالت العقارات تثمني العقارات اإدارة العقارات مكاتب العقارات 

وال�سقق ال�سكنية تاأجري املكاتب عقارات ال�سوؤون العقارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيت الأرا�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139994

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معر�ض ال�سيارات )بيع و�سراء املركبات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سقط لهواة ال�سيارات العتيقة والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140001

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات ، تغيري بطاريات ال�سيارات ، ت�سحيم املركبات ، غ�سل املركبات ، 

�سحن املركبات الكهربائية ، م�ساعدات اإ�سالح املركبات املعطلة ت�سليح .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اآفاق النجوم اخلم�ض

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140004

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املك�سرات والنب والتوابل والعطارة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : غ�سن بن �سامل بن غ�سن املعمري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140005

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الكاكاو ، و�سكولتة التزيني وغريها من املواد الغذائية وال�سكريات التي تدخل فـي ت�سنيع 

احللويات والكيك والع�سائر . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عي�سى ال�سبلي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140007

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

دعاية واإعالن .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ترويج الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140009

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ت�سارع خلدمات الربجمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140011

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

كاكاو  م�سروبات   ، تابل  زجنبيل   ، �ساي   ، للقهوة  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات 

اأ�سا�سها  ، م�سروبات  ، م�سروبات �سوكولتة باحلليب  ، م�سروبات قهوة باحلليب  باحلليب 

الكاكاو ، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة ، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي ، توابل �سلطة ، اأع�ساب 

بحرية توابل ، منكهات للقهوة ، توابل بودرة ، قهوة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جمعة خلفان �سامل الو�ساحي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140012

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يو�سف بن حمد الرا�سدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140014

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سالون جتميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأنوار جنمة الزهراء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140015

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خال�سات اأع�ساب ل�ستخدامات طبية ودوائية مثل املرقدو�ض ، والزموتة ، واللبان املقطر . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع خمي�ض الغ�سيني الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140016

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأر�ض اخلالدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140017

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خملالت ، بازلء حمفوظة ، �سجق ، حلوم مملحة ، م�ستح�سرات لإعداد ال�سوربة ، معجون 

بندورة ، �سلطات خ�سراوات ، �سلطات فواكه ، �سردين ، �سلمون ، �سمك تونا ، ع�سري بندورة 

للطبخ ، زيت دوار ال�سم�ض للطعام ، حلوم دواجن غري حية ، لوز مطحون ، فول �سوداين 

حم�سر ، فطور حمفوظة ، دهن جوز الهند ، بقول حمفوظة ، حلم الكبد ، منتجات غذائية 

من ال�سمك ، رقائق فواكه ، �سمك حمفوظ ، حلوم حمفوظة ، جمربي غري حي ، فواكه 

رقائق   ، �سجق  عجينة   ، معلبة  خ�سراوات   ، مقلية  بطاطا  فطائر   ، معلبة  حلوم   ، معلبة 

بطاطا  هري�ض تفاح ، توت بري مطبوخ بال�سكر ، طحينة عجينة بذور ال�سم�سم ، حم�ض 

معجونة احلم�ض ، �سبهوان حمفوظ ، حليب خمفوق ، اأجفار فلفل حمفوظ ، بذور عباد 

ال�سم�ض املح�سرة ، بذور حم�سرة ، ثوم )حمفوظ( ، رقائق البطاطا قليلة الد�سم ، حليب 

مركز  مركز طماطم ، عجينة باذجنان ، مك�سرات م�سكرة ، مك�سرات منكهة ، فالفل ، ع�سري 
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ليمون لال�ستعمال املطبخي ، حلم جمفد ، حليب ال�سوفان ، زيت بكر ممتاز ، ح�سرات غري 

اأ�سا�سها  ، فطائر  اأ�سا�سه مك�سرات  ، ذرة حلوة غري معاجلة ، معجون  حية �ساحلة لالأكل 

، نقانق للهوت دوغ ، مركزات تعتمد على الفواكه للطهي ، عجائن للخبز تعتمد  بطاطا 

على اخل�سار ، اجلنب املنزيل ، الزجنبيل املحفوظ ، زلل بي�ض للطعام ، خال�سات طحالب 

، زبدة   ال�سوداين  الفول  ، زبدة  ، دهون �ساحلة لالأكل  ، للطعام  ، جيالتني هالم  للطعام 

زبدة لب ال�سوكولته ، زبدة جوز الهند ، كرمية الزبدة ، زلل بي�ض ، مهلبية �سوداء ، مرق ، 

فواكه حمفوظة ، حلوم مطبوخة ، رقائق بطاطا مقلية ، خملل امللفوف ، جوز هند جمفف  

زيت لفت للطعام ، مربيات ، �سوربات ، زبيب ، خيار خملل ، خ�سراوات حمفوظة ، زيوت 

للطعام ، ق�سدة منتجات األبان ، جبنة ، فواكه مثلجة ، حليب ، متور ، �سرائح �سمك طرية 

فيليه ، فواكه مطبوخة ، لب فواكه ، حلوم ، �سمك غري حي ، مربى زجنبيل ، �سمك ف�سيخ  

زيت ذرة للطعام ، زيت لب النخيل للطعام ، زيت �سم�سم ، لنب رائب ، م�ستح�سرات �سوربة 

اخل�سراوات ، ع�سري خ�سراوات للطبخ ، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فيها ، 

منتجات احلليب ، عد�ض حمفوظ ، �سمن نباتي ، مربى فواكه ، زيت نخيل للطعام مك�سرات 

حم�سرة ، بي�ض ، ب�سل حمفوظ ، زيتون حمفوظ ، زيت زيتون للطعام ، بكتني لأغرا�ض 

الطهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الوتني العربية املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140018

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية ، خدمات الطب التكميلي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الريادة الدولية للخدمات ال�سحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140019

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هياكل غري معدنية للبناء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأرين للخدمات الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140020

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

احلجامة وبيع الأع�ساب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ينابيع الريا�ض للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140021

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معدات غ�سل املركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : األوان احلياة ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140022

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الف�ساتني والك�س�سورات  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : همام اليافعي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140023

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيف املباين من الداخل ، تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأموال للتنمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140024

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املنتجات البال�ستيكية مثل الأكواب وال�سحون واملالعق وم�ستلزمات املائدة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زهرة عربي الف�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140025

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

خدمات الفنادق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأحمد وعزان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140026

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برامج  �سيانة   ، مراقبة  كامرية  وتركيب  احلا�سوب  جميع  برجمة   ، احلا�سوب  برجمة 

حا�سوب �سيانة وبرجمة احلا�سوب ، ت�سميم برامج حا�سوبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بن رجب املعمري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140027

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي واملطاعم والكافترييا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اأبو يحيى احل�سيني للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140028
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يو�سف بن را�سد اليو�سفـي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140032
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

  ، ، ياقات مالب�ض  ، واقيات مالب�ض  ، �سنادل ا�ستحمام  ، لبا�ض القدم  مالب�ض �سائقي ال�سيارات 
، �سدارات مالب�ض  �سراويل حتتية   ، ن�سوية ق�سرية  ، قمي�سولت �سرتات  للتدفئة  ياقات 
داخلية ، مالب�ض كتانية ، بران�ض مالب�ض ، واقيات من ال�سم�ض ، اأحزمة مالب�ض ، �سالت  
، بذلت  الأكمام   ، ، قم�سان ق�سرية  الأحذية  ، فرعات  ، جوارب ق�سرية  �سرتات   ، مباذل 
رطبة للتزلج على املاء ، قم�سان م�سرولة مالب�ض ، مالب�ض جاهزة ، �سراويل لالأطفال ، 
ربطات عنق ، بنطلونات ق�سرية مالب�ض ، مالب�ض خارجية ، �سالت من الفرو ، جالبيات 
مالب�ض ، اأثواب من ال�سوف مالب�ض ، مالب�ض للمواليد ، اأزياء للخدم ، مراييل مالب�ض،  
 ، املالب�ض  جيوب   ، لل�ساطئ  مالب�ض   ، ن�سائية  عباءات   ، وال�سدر  الكتفني  تغطي  اأو�سحة 
بيجامات  ف�ساتني ، �سراويل داخلية ، جاكيتات من ال�سوف مالب�ض ، جاكيتات مالب�ض ، 
اأربطة راأ�ض مالب�ض ، عمائم ، تنانري مع ثراويل خمفية حتتها ، مالب�ض تقليدية ، بنطال 

�سيق ال�سراويل ، رداءات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأي�سر بريبخ�ض للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140034

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع عبايات و�سيل ن�سائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : منى اأحمد ال�سنفرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140035

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طاقة لل�سياحة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140036

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات ال�ساي والنب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مقاطع لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140037

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ، خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البو�سعيدي لالأعمال املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140038

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البو�سعيدي لالأعمال املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140039

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البو�سعيدي لالأعمال املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140043

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلويات بالنعناع ، حلويات ، فطائر حمالة بانكيك ، اقرا�ض �سكرية حلويات ، قطع حلوى 

اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات ، حلي  حلويات ، ب�سطيلة حلويات ، النوغات )حلوى 

باحللويات لتزيني الكعك ، حلويات �سكرية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البو�سعيدي لالأعمال املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140044

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البو�سعيدي لالأعمال املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140348

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع مالب�ض جاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حمود ونا�سر للخدمات والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140384

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زعفران  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الر�سيل الع�سرية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/01
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140450

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التموين بالطعام وال�سراب ، خدمات النزل ، خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح ، خدمات  الفنادق  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركه قريات للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140581

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأبناء ال�سوافـي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 117806
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، اأو مطلية بها  امل�سنوعة من معادن نفـي�سة  النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات  املعادن 
غري الواردة فـي فئات اأخرى ، املجوهرات والأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات 

قيا�س الوقت الدقيقة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جموهرات الكنز �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 8968 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2018/3/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م   
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 120998
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأجهــــزة والأدوات العلميـــة واملالحيــة وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرافـي 
واملراقبة  والإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي 
)الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم ، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 
 ، اأو ال�سور  اأو ن�سخ ال�سوت  اإر�سال  اأو  اأجهزة ت�سجيل   ، اأو التحكم فـي الطاقة الكهربائية 
حامالت بيانات مغناطي�سية ، اأقرا�س ت�سجيل ، اأقرا�س مدجمة ، اأقرا�س فـيديوية رقمية 
اآلت   ، النقد  التي تعمل بقطع  اآليات لالأجهزة   ، الرقمية  الت�سجيل  وغريها من و�سائط 
ت�سجيل النقد ، اآلت حا�سبة ، معدات معاجلة البيانات ، اأجهزة الكمبيوتر ، برامج كمبيوتر ، 

اأجهزة اإطفاء احلرائق و�سائر املنتجات التي ت�ستمل فـي الفئة 9 . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ا�ستل �س.ذ.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : جناح رقم 103 ، بناية العني الأهلية للتاأمني ، مقابل حياة ريجن�سي 
�س.ب : 89599 ، ديرا ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/7/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م   

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

-150-



اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 130320
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية وحتديدا الأدوية املعدة لنظام القلب والأوعية الدموية .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نوفارت�س اأيه جي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 4002 بازل ، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/7/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م   

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131853
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأباريل ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س ب:27401 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131854
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأباريل ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 27401 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/1

�س.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131855
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 27401 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131973

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الربجميات احلا�سوبية ، الربجميات احلا�سوبية القابلة للتنزيل ، الربجميات احلا�سوبية 

لإدارة الأمن والأنظمة ، الربجميات احلا�سوبية جلمع البيانات ، الربجميات احلا�سوبية 

 ، واإدارتها  املعلومات  تكنولوجيا  لتنظيم  احلا�سوبية  الربجميات   ، احلا�سوبية  ال�سبكات  لتحديث 

احلا�سوبية  الربجميات   ، واأمنهـــــا  واملعلومات  البيانات  حلماية  احلا�سوبية  الربجميات 

لإدارة الأمن وال�ستجابة للحوادث والأ�سول غري املدارة واإدارة ت�سحيح الربامج واملراقبة 

اإلى ال�سبكات وك�سف الربامج ال�سارة وعالجها ، الربجميات  امل�ستمرة ومراقبة الدخول 

احلا�سوبية لإدارة الأنظمة واإدارة الأ�سول وتوزيع امللفات وقيا�س الربجميات واإدارة رخ�سة 

الربجميات   ، بها  اخلا�سة  التكوينات  واإدارة  لها  والمتثال  فـيها  والتدقيق  الربجميات 

الربجميات   ، الرئي�سية  اأ�سبابها  وحتديد  الأعطال  عن  التلقائي  للك�سف  احلا�سوبية 

وتخطيط  الأداء  ومراقبة  وحمايتها  البيانات  واكت�ساف  امللفات  تكامل  لإدارة  احلا�سوبية 

اأو  املكت�سفة  احلالت  معاجلة  بهدف  تلقائيا  م�سبقا  املحددة  الإجراءات  ولتنفـيذ  التبعية 

ا�ستخدامها مع  بهدف  واأنظمتها  اأمن احلوا�سيب  اإدارة  ، برجميات  الأنظمة  تغيري حالة 

احلو�سبة  وبيئات  ال�سحابية  للحو�سبة  التحتية  والبنية  الفرتا�سية  والآلت  احلاويات 

واأجهزتها ذات ال�سلة . 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تانيوم اإنك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،  94608 ايه  �سي   ، اإميريفـيل   ، �سويت300   ، �سرتيت  بويل   2100  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132155
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة و توجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأباريل ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 27401 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132156

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأباريل ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 27401 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132157
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأباريل ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 27401 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132540
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري الواردة 
 ، ال�سفرية  ال�سناديق واحلقائب   ، املدبوغة  اأو  ، جلود احليوانات اخلام  اأخــــرى  فئات  فـي 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ده ميالنو ليذر�س برايفت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دي - 39 ، جوملهار بارك ، نيودلهي - 110049 ، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132541

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ده ميالنو ليذر�س برايفت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دي - 39 ، جوملهار بارك ، نيودلهي - 110049 ، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132542

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ده ميالنو ليذر�س برايفت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دي - 39 ، جوملهار بارك ، نيودلهي - 110049 ، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132543
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اجللود املدبوغة واجللود املدبوغة املقلدة واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد غري الواردة 
 ، ال�سفرية  واحلقائب  ال�سناديق   ، املدبوغة  اأو  اخلام  احليوانات  جلود   ، اأخرى  فئات  فـي 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رو�سو برنيلو ليذر�س برايفت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دي - 39 ، جوملهار بارك ، نيودلهي - 110049 ، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132544
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رو�سو برنيلو ليذر�س برايفت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دي - 39 ، جوملهار بارك ، نيودلهي - 110049 ، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132545
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رو�سو برنيلو ليذر�س برايفت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دي - 39 ، جوملهار بارك ، نيودلهي - 110049 ، الهند
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133323
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

نقل الركاب والب�سائع عن طريق القوارب ، تغليف الب�سائع وتخزينها ، نقل الركاب عن 
ال�سياحية  الرحالت  �سفن  خدمات   ، البحرية  ال�سياحية  الرحالت  �سفن  خدمات  طريق 
البحرية ، خدمات وكالت ال�سفر وحتديدا ترتيب واأجزاء واأخذ احلجوزات لنقل الركاب 
ال�سياحية  البحرية  الرحالت  و�سفن  البحرية  ال�سياحية  الرحالت  وخدمات  والب�سائع 
واجلولت ال�سياحية على �سكل توفـري النقل للرحالت ال�سياحية املزودة مبر�سد �سياحي 
وللرحالت اخلا�سة مب�ساهدة املعامل ال�سياحية والعطل املتمثلة برحالت �سياحية بحرية 
وكذلك النقل للرحالت وال�سفر ، تنظيم واإدارة الرحالت ال�سياحية ب�سكل توفـري خدمات 
اخلا�سة  للرحالت  النقل  خدمات  توفـري  ب�سكل  والرحالت  ال�سياحية  للجولت  النقل 
الرحالت  وتنظيم  �سياحية  بحرية  برحالت  املتمثلة  والعطل  ال�سياحية  املعامل  مب�ساهدة 
البحرية ال�سياحية ، خدمات الدليل وتقدمي املعلومات حول الرحالت وال�سفر ، خدمات 
التخطيط لإقامة املنا�سبات واإدارتها وحتديدا ترتيب العطل وتنظيمها وجدولة مواعيدها 
بكافة  املتعلقة  والن�سائح  املعلومات  توفـري   ، وال�سفر  الرحالت  تنظيم  ب�سكل  وت�سميمها 

اخلدمات ال�سابق ذكرها . 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذا ريتز - كارلتون هوتيل كومباين ، ال.ال.�سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 10400 فـرينوود رود ، بيثي�سدا ، ماريالند 20817، الوليات املتحدة 

الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

حـــــــق الأولويــــــة : ) رقــــــــم الأولويـــــــة : 077854 ، تاريــــــــخ الأولويــــــــة : 2019/6/11 ، 

بلد الأولوية : جامايكا (

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133324
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات توفـري الأطعمة وامل�سروبات والإيواء املوؤقت على منت �سفن الرحالت ال�سياحية 
البحرية ، توفـري خدمات احلجز للغري املتعلقة بالإيواء املوؤقت على منت �سفن الرحالت 

ال�سياحية البحرية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذا ريتز - كارلتون هوتيل كومباين ، ال.ال.�سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 10400 فـرينوود رود ، بيثي�سدا ، ماريالند 20817، الوليات املتحدة 

الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

حـــــــق الأولويــــــة : ) رقــــــــــم الأولويـــــــــة : 077854 ، تاريــــــــخ الأولويــــــــة : 2019/6/11 ، 

بلد الأولوية : جامايكا (

-159-



اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133325
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات توفـري الأطعمة وامل�سروبات والإيواء املوؤقت على منت �سفن الرحالت ال�سياحية 
البحرية ، توفـري خدمات احلجز للغري املتعلقة بالإيواء املوؤقت على منت �سفن الرحالت 

ال�سياحية البحرية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذا ريتز - كارلتون هوتيل كومباين ، ال.ال.�سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 10400 فـرينوود رود ، بيثي�سدا ، ماريالند 20817، الوليات املتحدة 

الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

حـــــــق الأولويــــــة : ) رقـــــــــم الأولويـــــــــــة : 077858 ، تاريـــــــــخ الأولويـــــــة : 2019/6/11 ، 
بلد الأولوية : جامايكا (

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133327
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

نقل الركاب والب�سائع عن طريق القوارب ، تغليف الب�سائع وتخزينها ، نقل الركاب عن 
ال�سياحية  الرحالت  �سفن  خدمات   ، البحرية  ال�سياحية  الرحالت  �سفن  خدمات  طريق 
البحرية ، خدمات وكالت ال�سفر وحتديدا ترتيب واأجزاء واأخذ احلجوزات لنقل الركاب 
ال�سياحية  البحرية  الرحالت  و�سفن  البحرية  ال�سياحية  الرحالت  وخدمات  والب�سائع 
واجلولت ال�سياحية على �سكل توفـري النقل للرحالت ال�سياحية املزودة مبر�سد �سياحي 
وللرحالت اخلا�سة مب�ساهدة املعامل ال�سياحية والعطل املتمثلة برحالت �سياحية بحرية 
وكذلك النقل للرحالت وال�سفر ، تنظيم واإدارة الرحالت ال�سياحية ب�سكل توفـري خدمات 
اخلا�سة  للرحالت  النقل  خدمات  توفـري  ب�سكل  والرحالت  ال�سياحية  للجولت  النقل 
الرحالت  وتنظيم  �سياحية  بحرية  برحالت  املتمثلة  والعطل  ال�سياحية  املعامل  مب�ساهدة 
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البحرية ال�سياحية ، خدمات الدليل وتقدمي املعلومات حول الرحالت وال�سفر ، خدمات 
التخطيط لإقامة املنا�سبات واإدارتها وحتديدا ترتيب العطل وتنظيمها وجدولة مواعيدها 
بكافة  املتعلقة  والن�سائح  املعلومات  توفـري   ، وال�سفر  الرحالت  تنظيم  ب�سكل  وت�سميمها 

اخلدمات ال�سابق ذكرها . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ذا ريتز - كارلتون هوتيل كومباين ، ال.ال.�سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 10400 فـرينوود رود ، بيثي�سدا ، ماريالند 20817، الوليات املتحدة 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/1
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س ب : 858 ، ر.ب : : 131 ، �سلطنة عمان
حـــــــق الأولويــــــة : ) رقــــــــم الأولويــــــــــــة : 077858 ، تاريـــــــــــخ الأولويـــــــة : 2019/6/11 ، 

بلد الأولوية : جامايكا (

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135464
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة   ، التنف�س  حلماية  اأقنعة   ، ال�سخ�سي  لال�ستخدام  اأقنعة   ، الطبي  للطاقم  اأقنعة 
ومعدات جراحية ، اأجهزة ومعدات طب الأ�سنان ، اأجهزة ومعدات بيطرية ، اأجهزة ومعدات 

طبية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نقل اإخوان ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : عمان 11118 �س. ب :154 ، الأردن
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135713
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املوؤقت ، خدمات املطاعم والفنادق  خدمات توفـري الأطعمة وامل�سروبات ، خدمات الإيواء 
والكافترييا ، خدمات ال�سيافة) الإقامة( ، خدمات ال�سيافة) الطعام وال�سراب( .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مطعم كاليكوت نوت بوك ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ديرة ، هور العنز ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/2
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 858 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135763
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة طبية حتديدا �سقالة م�سندة خلوية اإ�سافـية غري حية و�سقالت قابلة للزراعة مكونة 
حتديدا  طبية  اأجهزة   ، الأن�سجة  وا�ستعادة  واإ�سالح  لإدارة  حية  وغري  طبيعية  مواد  من 
�سقالة م�سندة خلوية اإ�سافـية غري حية و�سقالت قابلة للزراعةجميعها مكونة من مواد 
طبيعية وغري حية لإدارة واإ�سالح وا�ستعادة الأن�سجة ، اأجهزة طبية حتديدا �سقالة م�سندة 
خلوية اإ�سافـية غري حية و�سقالت قابلة للزراعة مكونة من مواد طبيعية وغري حية لإدارة 
الوريدية  والقرحة  ال�سغط  وقرحة  اجلروح  لإدارة  حتديدا  الأن�سجة  وا�ستعادة  واإ�سالح 
وقرحة ال�سكري والقرحة الوعائية املزمنة واجلروح النفقية/املقو�سة واجلروح اجلراحية 

وجروح الر�سات واحلروق وت�سققات وخدو�س ومتزقات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايه �سل ، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6640 ايلي ويتني درايف ، �سويت200 ، كولومبيا ، ماريالند 21046 ، 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/3
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 109 ر.ب : 136 ، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135764

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سقالة مكونة من م�سندة اأن�سجة م�ستقة بيولوجيا لإدارة واإ�سالح واإعادة الأن�سجة ، �سقالة 

والقرحة  ال�سغط  وقرحة  اجلروح  لإدارة  بيولوجيا  م�ستقة  اأن�سجة  م�سندة  من  مكونة 

الوريدية وقرحة ال�سكري والقرحة الوعائية املزمنة واجلروح النفقية/املقو�سة واجلروح 

اجلراحية وجروح الر�سات واحلروق وت�سققات وخدو�س ومتزقات الب�سرة ، �سقالة مكونة 

من اأن�سجة بيولوجية على هيئة م�سحوق لال�ستخدام الطبي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ايه �سل ، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6640 ايلي ويتني درايف ، �سويت200 ، كولومبيا ، ماريالند 21046 ، 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/3

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137479

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مواد البناء وحتديدا اخل�سب ، خ�سب رقائقي )اأبلكاج( ، بالط من اخل�سب ، األواح خ�سبية 

اإ�سمنت ، جري ، مالط )مونة   ، للبناء ، ق�سور خ�سب ، الأحجار الطبيعية وال�سطناعية 

الإ�سمنت( ، ح�سى ، اأنابيب م�سنوعة من الفخار والإ�سمنت ، مواد م�ستخدمة فـي اإن�ساء 

الطرق ، اإ�سفلت وزفت وقار ، مباين قابلة للنقل ، ن�سب )جم�سمات( م�سنوعة من الأحجار ، 

مداخن . 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة دانوب ملواد البناء �س.م.ح 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 18022 ، جبل علي ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/9

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138636

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، الدفع عند النقر ، حمركات البحث  املبا�سرة على �سبكات الكمبيوتر  الإعالن والدعاية 

لأف�سل املواقع اللكرتونية املتعلقة باملبيعات ، حمركات البحث لأف�سل مواقع اللكرتونية 

اأو الإعالنية ،  املتعلقة بحركة املرور على الإنرتنت ، فهر�سة الويب لالأغرا�س التجارية 

كتابة الن�سو�س لأغرا�س الدعاية والإعالن ، كتابة ن�سو�س الدعاية والإعالن ، وكالت 

الدعاية والإعالن .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : راديك�س ميديا ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 115690 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/27

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 109 ر.ب : 136 ، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139788
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املياه وامل�سروبات غري الكحولية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سل براندز انرتنا�سونال اأ جي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : باريرمارت , �سي ات�ش - 6340 بار , �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139789
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�ساي , بن ا�سطناعي , ب�سكويت , م�سروبات �سوكوالتة باحلليب , 
قهوة , اأع�ساب حمفوظة , منقوعات غري طبية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة كبور لل�سناعة والتجارة / جمموعة كبور الدولية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ريف دم�سق - يربود - عقار 194 منطقة يربود العقارية 17/11 - 

بناء اأديب كبور , �سوريا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139790
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات توفـري االأطعمة وامل�سروبات )غري الكحولية( , اأماكن االإقامة املوؤقتة , والفنادق , 
واملوتيــــالت , والكافـيرتيــات , واملطاعم , املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات( , املقاهي , 
النــــزل , مطاعــــم اخلدمـــة الذاتيـــة , مطاعــــم اخلدمـــة الذاتيــة , مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفـيفة . 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية االولى , خلف �سارع الوحدة , ملك االنا�سرياز عبد الرازق 
�ش.ب : 4115 , ال�سارقة , االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139822
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

احللويات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : غروبو بيمبو , ا�ش.ايه.بي دي اي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : مك�سيكو

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : برولونغا�سيون با�سيو دي اي ال ريفورما منرب 1000 �سي اأو األ.بينا 
بالن�سا �سانتا اف اي , مك�سيك , دي اف �سي بي . 01210 , مك�سيكو

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139824
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االإيجار والتاأجري واملبيعات والو�ساطة واإدارة ال�سقق وال�سقق املخدومة والوحدات ال�سكنية , 
اإدارة العقارات , التدخل العقاري , ال�سم�سرة , التحقيق فـي االإ�سكان , تاأجري وبيع العقارات 
التجارية وال�سكنية , مكاتب االإقامة )ال�سقق( , حت�سيل االإيجار , ايجار املكاتب , تاأجري 
امل�ساحات )العقارات( لالجتماعات , االإيجار والتاأجري واملبيعات والو�ساطة واإدارة العقارات 

امل�ساركة بالوقت , ال�سوؤون العقارية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : األيال انرتنا�سيونال �سريفـي�سز كوربوري�سن 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق الثالث , جاي اند �سي بلدينغ , رود تاون , تورتوال , فـي جي 
1110 , جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/11
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139853
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سيارات واالأجزاء الهيكلية منها . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )تويوتا موتور كوربوري�سن (
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 , تويوتا - ت�سو , تويوتا - �سي , ايت�سي - كني , اليابان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139978
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأقنعة الوجه التي ت�ستخدم ملرة واحدة الأغرا�ش �سحية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كيمربيل - كالرك ورلدوايد , انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : نيناه , وي�سكون�سني 54956 , الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139979
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مناديل اأو مناديل م�سربة مب�ستح�سرات م�سادة للجراثيم , معقم اليدين واالأ�سطح امل�ساد 
للبكترييا . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كيمربيل - كالرك ورلدوايد , انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : نيناه , وي�سكون�سني 54956 , الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139980
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية امل�ستخدمة فـي عالج ال�سرطان . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأجمني انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون اجمن �سنرت درايف , مدينة ثاوزند اواك�ش , والية كاليفورنيا 
91320 , 1799, اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140135
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برغر اخل�سار )فول ال�سويا والبازالء واحلم�ش( , حلم مفروم من اخل�سار , كرات اللحم 
من اخل�سار جنب من اخل�سار .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فازيندا فـيوت�سرو برودوت�ش اليمينتيكيو�ش ا�ش ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : برازيلية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : روا فولينتاريو�ش دا باتريا , 301 , �سايل 902 , بوتافوغو , 22270 - 

330 ريو دي جانريو , ريو دي جانريو, الربازيل
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140136
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حقائــــب ظهــــر , حقائب للريا�سة , حقائب مالبــ�ش �سفرية , حقائب لل�ساطْي , حمافظ 
للبطاقات ) حمافظ جيب ( جزادين م�سبكــة مــن �سال�سل , هياكل حقائب اليد , هياكل 
حقائب اليد , حقائب يد , حقائب للجنود , علب مفاتيـــح , جلد تقليد , حمافظ جيب , 
جزادين , حقائب ظهر , حقائب مدر�سية , اأمعاء ل�سنع ال�سجق , حقائب مدر�سية , حقائب 

مدر�سية , اأكيا�ش ت�سوق , حقائب �سفرية , زخارف للجلدية لالأثاث , حمافظ جيب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريتيل وورلد ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ويكهامز كاي 1 , رود تاون , تورتوال , جزر العذراء الربيطانية 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140137
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مايونيز م�سنوع من اخل�سار . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فازيندا فـيوت�سرو برودوت�ش اليمينتيكيو�ش ا�ش ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : برازيلية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : روا فولينتاريو�ش دا باتريا , 301 , �سايل 902 , بوتافوغو , 22270 - 
330 ريو دي جانريو , ريو دي جانريو , الربازيل

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140138
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برغر اخل�سار )فول ال�سويا والبازالء واحلم�ش( , حلم مفروم من اخل�سار , كرات اللحم 
من اخل�سار جنب من اخل�سار . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فازيندا فـيوت�سرو برودوت�ش اليمينتيكيو�ش ا�ش ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : برازيلية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : روا فولينتاريو�ش دا باتريا , 301 , �سايل 902 , بوتافوغو , 22270 - 

330 ريو دي جانريو , ريو دي جانريو , الربازيل
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140139
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات البيع بالتجزئة وخدمة الطلب عرب االإنرتنت . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ماجد الفطيم العقارية �ش.ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 60811 , دبي , االإمارات العربية املتحدة

 تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140140

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مايونيز م�سنوع من اخل�سار . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فازيندا فـيوت�سرو برودوت�ش اليمينتيكيو�ش ا�ش ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : برازيلية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : روا فولينتاريو�ش دا باتريا , 301 , �سايل 902 , بوتافوغو , 22270 - 

330 ريو دي جانريو , ريو دي جانريو, الربازيل

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140141

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تو�سيل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ماجد الفطيم العقارية �ش.ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 60811 , دبي , االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140142
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تطبيق الهواتف , تطبيقات قابلة للتزيل لالإ�ستخدام مع االأجهزة املحمولة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ماجد الفطيم العقارية �ش.ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 60811 , دبي , االإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140143
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وادوات  اأجهزة   , للتحميل  قابلة  تعليمية  و�سائط   , التعليمية  املحمول  الهاتف  تطبيقات 
امل�سح survey , اأجهزة وادوات خمربية , اأجهزة وادوات تعليمية .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اجلامعة العربية املفتوحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

 , , الفروانية , �ش.ب : 3322 ال�سفاة 13033  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : العار�سية ال�سناعية 

الكويت
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140144
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التعليم , خدمات توفـري التدريب , خدمات الت�سلية والرتفـيه , خدمات االأن�سطة 
الريا�سية والثقافـية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اجلامعة العربية املفتوحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

 , , الفروانية , �ش.ب : 3322 ال�سفاة 13033  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : العار�سية ال�سناعية 

الكويت
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140145
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

, املواد املطبوعه , القرطا�سية , ال�سحف , دليل التدري�ش املطبوع ,  املطبوعات , املجالت 
الدوريات , مواد التعليم املطبوعه . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اجلامعة العربية املفتوحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

 , , الفروانية , �ش.ب : 3322 ال�سفاة 13033  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : العار�سية ال�سناعية 

الكويت
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140146
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

القهوة , ال�ساي , الكاكاو , ال�سكر , االأرز , التابيوكا , ال�ساغو , القهوة اال�سطناعية , دقيق 
وم�ستح�سرات م�سنوعة من احلبوب واخلبز وبدائل اخلبز ومنتجات اخلبز االأخرى , خبز 
ه�ش , كعك اخلبز , خبز افرجني , خبز الزجنبيل , خبز غري خممر , خبز الفاكهة , اخلبز 
على البخار , خبز اجلاودار , خبز حمم�ش , خبز منزوع اجللوتني , خبز م�سنوع من فول 
ال�سويا , اأ�سابع اخلبز , قر�سلة , ب�سكويت , وجبات خفـيفة م�سنوعة من احلبوب , الب�سكويت 
التي حتتوي على  املنتجات  اأو  وال�سوكوالتة  ال�سوكوالتة  . منتجات  واملعجنات واحللويات 
ال�سوكوالتة , منتجات املخبز , كرمية ال�سوكوالتة والتي اأ�سا�سها الكاكاو والقابلة للدهن , 
وجبات خفـيفة لالأرز وجبات خفـيفة كعكة االأرز . وجبات خفـيفة كعكة الفاكهة , واحلانات , 
وجبة خفـيفة حتتوي على مزيج من احلبوب واملك�سرات والفواكه املجففة , م�ستح�سرات 
ل�سنع الكعك , البيتزا وم�ستح�سرات للبيتزا . بوظة , الع�سل , الع�سل االأ�سود , اخلمرية , 

م�سحوق اخلبز , ملح , خردل اخلل , ال�سل�سات )البهارات( , التوابل , الثلج . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باريال �سفـريايج ايه بي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سويدية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : هال�سينجيجاتان 43 , ا�ش اإي _ 113 85 �ستوكهومل , ال�سويد
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140147
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الطبيـــة  لال�ستخدامــــات  احلميــــة  واأغذيــــة  واملغذيات  والبيطريـــة  ال�سيدالنيــة  املنتجات 
وال�سيدالنية التي ت�ستمل اأو م�ستقة من الدهون والزيوت , وب�سكل رئي�سي الدهون والزيوت 
امل�ستقة من االأ�سماك التي حتتوي على اأحما�ش اأوميغا 3 الدهنية , الغذاء والفـيتامينات 
واملكمالت الغذائية واالأغذية الطبية , �سواء لالإن�سان اأو للحيوان , التي ت�ستمل اأو م�ستقة 
من الدهون والزيوت , وب�سكل اأ�سا�سي الدهون والزيوت امل�ستقة من االأ�سماك التي حتتوي 
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على اأحما�ش اأوميغا 3 الدهنية , املكمالت الغذائية والفـيتامينات واالأغذية الطبية , �سواء 
لالإن�سان اأو للحيوان , التي ت�ستمل اأو م�ستقة من الدهون والزيوت , وب�سكل اأ�سا�سي الدهون 

والزيوت امل�ستقة من االأ�سماك التي حتتوي على اأحما�ش اأوميغا 3 الدهنية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : غولدن اوميغا ا�ش . ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ت�سيلية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ايه فـي اأبوكيندو 5550 اأوف 701 - ايه ال�ش كوندي�ش , �سانتياغو , ت�سيلي
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140148
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 , التجاريـــة واالأعمال واالأ�سعار واالإح�سائية  البيانــــات  املعلومات وقواعد  جتميع وتزويد 
خدمات   , واخلدمات  الب�سائع  عن  لالإعالن  االإلكرتونية  املواقع  علــــى  م�ساحــــة  توفـيــــر 
خدمات   , باملخزون  التحكم  بنظام  تتعلق  خدمات   , االأعمال  ترويج  وخدمات  ا�ست�سارية 
ا�ست�سارية وخدمات ترويج االأعمال , خدمات تتعلق بالتحكم باملخزون , اإقامة وتنظيم واإدارة 
واحلوافز  واملبيعات  العمالء  لوالء  الرتويجية  االأن�سطة  خطط  على  واالإ�سراف  وت�سغيل 
وتقدمي الن�سح , خدمات االإ�ست�سارات واملعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات , اإدارة االأعمال , 
مبا فـي ذلك امل�ساعدة وتقدمي امل�سورة الإن�ساء واإدارة متاجر البيع بالتجزئة , االإعالن عن 
طريق الربيد ب�سكل مبا�سر , توزيع العينات واملواد الرتويجية , خدمات الت�سويق , االأعمال 
بيانات على احلا�سوب  االإنرتنت من قواعد  املقدمة عرب  املعلومات  اال�ست�سارية وخدمات 
اأو من االإنرتنت , جمع ت�سكيلة من الب�سائع معا مل�سلحة الغري )باإ�ستثناء النقل منه( , 
لتمكني العمالء من اإ�ستعرا�سها و�سراوؤها ب�سكل مريح , بالتحديد , املالب�ش , األب�سة القدم , 
األب�سة راأ�ش , م�سغالت امللفات ال�سوتية ب�سيغة mp3 , اأجهزة ا�سرتيو �سخ�سية , مكربات 
 , العني  , واقيات  , خوذات  الهواتف  اأغطية   , الهاتف  اأجهزة   , الهواتف اخللوية   , ال�سوت 
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نظارات واقية للتزلج , نظارات �سم�سية , اأ�سرطة النظارات ال�سم�سية , علب حممولة مهيئة 
للنظارات ال�سم�سية , بطاريات , �سواحن بطاريات , اأجهزة توقيت قابلة للربجمة , اأجهزة 
 , الهاتف الدويل املدفوعة م�سبقا والق�سائم االإلكرتونية(  , بطاقات  االت�ساالت )مبا فـي ذلك 
 , عمــــالت لتفعيـــل اأجهزة واأدوات كهربائية واإلكرتونية لالت�ساالت ال�سلكية والال�سلكية 
حتمل  مغطاة  بال�ستيكية  بطاقات   , الكهربائية  باالأجهزة  التحكم  لعنا�سر  مرنة  اأغطية 
ترميز املواد املطبوعة , واقيات اأ�سنان , �ساعات يد , �ساعات حائط , كرونومرتات )اأجهزة 
 , اأقالم احلرب  علب   , , علب جموهرات )علب جموهرات �سغرية(  , جموهرات  الزمن(  قيا�ش 
 , تقاومي   , القرطا�سية  , �سمغ لالأغرا�ش  , قرطا�سية  ر�سا�ش  اأقالم   , �سائل  اأقالم حرب 
 , يومية  لالإ�ستخدام كمفكرة  , خمططات احلائط  يومية )مواد مطبوعة(  , مفكرة  مفكرات 
, بطاقات م�سنوعة  , بطاقات تهنئة  الفنانون  , مواد  , �سور فوتوغرافـية  مواد مطبوعة 
 , , جلود احليوانات  بالتحديد   , املقلد  اأو اجللد  , ب�سائع م�سنوعة من اجللد  البال�ستيك  من 
, حقائب  , حقائب حممولة على الظهر  املوؤن  اأجربه   , , �سناديق وحقائب �سفر  املدبوغة 
حمافظ   , للر�سومات  حقيبة   , حقائب   , علب   , �سالل  حقائب   , ظهر  حقيبة   , الظهر 
 , اخلراطي�ش(  )جراب  جراب   , النقود(  )حقائب  ن�سائية  حقائب   , للجيب(  )حمافظ 
حوامل البطاقات ، اأحزمة ، �سياط ، اأطقم الفر�س ، معدات ال�سروج ، الأمتعة ، حمافظ 
تعلق باالأحزمة , اأحزمة االأمتعة , حمافظ جلدية م�سطحة , حقيبة للر�سومات , احلقائب 
علب   , االأعمال  بطاقات  حافظات   , ر  اخَل�سْ حزم   , واالأوراق(  الوثائق  )حقائب  ال�سغرية 
بطاقات االإئتمان , حقائب حممولة على الظهر لطالب املدار�ش , اأدوات حمل موؤطرة فـي 
�سكل حقائب الظهر حلمل االأطفال الر�سع , مظالت , ال�سما�سي , ع�سى م�سي , مظالت 
 , للمفاتيح  جراب   , مفاتيح  حماالت   , جلدية(  )منتجات  للمفاتيح  علب   , اجلوْلف  لعبة 
املعدة  )غري  للنفخ  قابلة  و�سادات   , و�سادات   , نوم  حقائب   , لل�سرير  )بيا�سات(  لينني 
لالإ�ستخدام الطبي( لتتنا�سب حول الرقبة , مراتب اإ�سفنجية للتخييم , اأثاث للتخييم , 
اأكواب , حافظات االأطعمة , �سناديق وجبات الغذاء , حافظات لالإ�ستخدام املنزيل الأغرا�ش 
التخزين , اأجهزة اإ�ستخال�ش ع�سري الفواكه , رجاجات م�سروبات الكوكتيل , خالطات , 
اأوعية   , دليل )رجاجات م�سروبات الكوكتيل( , خالطات غري كهربائية خللط امل�سروبات 
تخزين لال�ستخدام املنزيل , قوارير معزولة حراريا لال�ستخدام املنزيل , خيام , زينة عيد 
لالألعاب  ولوازم  وقطع  مواد   , املركبات  فـي  لالإ�ستخدام  لالأطفال  اأمان  مقاعد   , امليالد 
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الريا�سية جلميع الب�سائع املذكورة اأعاله , حقائب )ناقالت( ت�سوق من البال�ستيك , قالب 
)بلوك( دفاتر مالحظات , دفرت مالحظات مكتب , مالحظات ذاتية الل�سق قابلة لالإزالة , 
كتالوجات , ق�سائم هدايا , ر�سومات انطباعية , و�سم قابل لالإزالة , املجالت , الكتب , كتب 
اأقرا�ش حتمل ت�سجيالت   , مفهر�سة لتقييد املعلومات املتعلقة بتدريبات اللياقة البدنية 
 , فـيديو  ت�سجيالت  اأقرا�ش حتمل   , واقية  , مالب�ش  اأقرا�ش  على  كتب م�سجلة   , فـيديو 
ورق لعب , وجبات خفـيفة , م�ستح�سرات التبيي�ش وغريها من مواد االإ�ستخدام للغ�سيل 
العطرية  والزيوت  عطرية  ومنتجات  وال�سابون  وال�سنفرة  والك�سط  وال�سقل  والتنظيف 
وم�ستح�سرات التجميل وغ�سول )لو�سن( لل�سعر ومنظفات االأ�سنان وغ�سول فم لالأغرا�ش 
ومنا�سف حتتوي على  الزينة  الفم وم�ستح�سرات  رائحة  لتعطري  الطبية وم�ستح�سرات 
م�ستح�سرات تزيني غري طبية ومواد ملونة لل�سعر وم�ستح�سرات لتمويج ال�سعر ومنتجات 
وم�ستح�سرات  ال�سعر  الإ�ستخدامات  وهالم  لل�سعر  )اأ�سرباي(  ورذاذ  بال�سعر  العناية 
للعناية بالب�سرة وم�ستح�سرات العناية باليدين ومنتجات العناية باجل�سم )غري طبية( 
جتميل(  )م�ستح�سرات  للتعرق  م�سادة  ومواد  العرق  رائحة  ومزيالت  للج�سم  وزيوت 
�سناعية  وم�ستح�سرات  ال�سعر  اإزالة  وم�ستح�سرات  الطبية  غري  احلمام  وم�ستح�سرات 
للدباغة واأجهزة اإك�ساب الب�سرة اللون االأ�سمر وم�ستح�سرات احلالقة وم�ستح�سرات غري 
ومراهم  ال�سعر  تبيي�ش  وم�ستح�سرات  للحية  واأ�سباغ  احلالقة  بعد  لالإ�ستخدام  طبية 
�سنفرة  واألواح  اأظافر  وطالء  باالأظافر  العناية  وم�ستح�سرات  طبية(  )غري  ال�سفتني 
االأظافر وورق �سنفرة وقما�ش لل�سنفرة واأمالح مغاط�ش , لغري االأغرا�ش الطبية وم�سحوق 
واملعادن ومكمالت تغذية وحمية  الفـيتامينات  اللحية ومكمالت من  تنعيم  واأجهزة  تلك 
غذائية وم�ساحيق بدائل الوجبات وخالطات بدائل الوجبات ومكمالت احلمية الغذائية 
وحمفزات من الفـيتامينات واأغذية طبية للريا�سي ومرخيات الع�سالت وكرميات باردة 
للت�سميد  ال�سقة  و�سرائط  )�سمادات(  ال�سا�ش  من  واأربطة  الريا�سية  االإ�سابات  لعالج 
لالأغرا�ش  الوزن  تخفـي�ش  برنامج  فـي  لالإ�ستخدام  م�سحوقة  حمية  اأغذية  ومركزات 
الطبية ومواد حمية لالإ�ستخدام الطبي ملراقبة الوزن واأغذية لالأ�سخا�ش الذين يعانون 
من اإ�سطرابات اأي�سية معقدة وم�ستح�سرات حمية غذائية ذات حمتوى دهون منخف�سة 
)مهيئة لالأغرا�ش الطبية( و�سموع وال�سقات واأ�سرطة قيا�ش واآالت حا�سبة واأجهزة توزين 
واأجهزة عد النقود و�سفارة التوهج وزجاجات ماء �ساخن وم�ساعل وواقيات زجاج ال�سيارة 
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و�ساعات حائط واأقالم حرب وتقاومي واأقالم التحديد ولوحات بي�ساء ودفاتر املالحظات 
واالأحاجي  وحقائب  والتغليف  التعبئة  و�سريط  الال�سق  ال�سريط  وحماالت  ومناديل 
)االألغاز( ال�سور املقطعة وحبال احليوانات االأليفة وبطانيات للحيوانات االأليفة وعالقات 
املالب�ش واأ�سره للحيوانات االأليفة واأكواب وقوارير لل�سرب واآنية واأباريق و�سناديق الغداء 
وقفازات  اجلينز  وبنطال  الو�سوح  عالية  و�سديريات  واأ�ساور  ومنا�سف  التخزين  و�سالل 
غري زلقة لالإ�ستخدام العام وورق لعب ومعدات ريا�سية عرب متاجر بيع التجزئة والبيع 
اأو بيع  اإلكرتونياً  الت�سوق  باجلملة ومتاجر بيع التجزئة مبا�سرة على االإنرتنت ومتاجر 
منفذ  اأو  االأق�سام(  )متعددة  ال�ساملة  املتاجر  اأو  الربيدية  الطلبات  طريق  عن  التجزئة 
جتارة اجلملة اأو �سوبر ماركت اأو مواقف خمف�سة ملتاجر البيع بالتجزئة اأو متاجر البيع 
بالتجزئة عرب قناة تلفزيون للت�سوق اأو من الكتالوجات عرب الطلب عن طريق الربيد اأو 
من خالل و�سائل االت�ساالت ال�سلكية اأو الال�سلكية اأو من خالل مواقع االإنرتنت , تقدمي 
الدعاية  , توفـري دليل  الب�سائع  اإختيار  العمالء والن�سيحة وامل�ساعدة فـي  اإلى  املعلومات 

على االنرتنت قابل للبحث يعر�ش ال�سلع املتاحة للبيع . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سبورت�ش دايركت .كوم ريتيل ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بريطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : يونيت اإ , بروك بارك اإي�ست , �ساير بروك اأن جي 20 8 اأر واي , اململكة 
املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140149
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معطف م�سمع مع قبعة , �سارات )مالب�ش( , اأقنعة , اأحزمة )مالب�ش( , اأحزمة من اجللد 
املقلد , اأحزمة من اجللد املدبوغ , ال�سرتات , البلوزات , اأحذية , معطف مع قبعة , قبعات 
ا�ستحمام , قبعات )اأغطية للراأ�ش( , �سرتة من �سوف حمبوك , عباءات , بنطلون , معاطف , 
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اأثـــــواب , مالبــــ�ش مترين , مالب�ش موظة , جاكيتات واأحذية و�سدارات ل�سيد ال�سمك , 
�سرتات ال�سيد , �سبا�سب , اأحذية كرة القدم , قم�سان كرة القدم , طماقات , قفازات , قبعات  
اأربطة للراأ�ش , حجاب للراأ�ش , برن�ش , معطف مع قبعة , مالب�ش حمبوكة , جاكيتات , 
جينز , قم�سان , بنطال ريا�سي , جرزاية , طماقات )اأغطية لل�ساق( , مالب�ش مريحة , 
رداء مريح , مالب�ش خفـيفة الوزن , رداء طويل , ذراعة )جزء من الثياب( , ربطات عنق  
القدم  كرة  مالب�ش   , بيجامات   , البلوفرات   , االأمواج  لركوب  واقية  مالب�ش   , اأفرهوالت 
من  احلماية  )بخالف  واالأحذية  الراأ�ش  واأغطية  والقفازات  ال�سالمة  مالب�ش   , املقلدة 
احلوادث اأو االإ�سابات( , افرهوالت , �سنادل , و�ساح لالرتداء , لفاعات , قم�سان , اأحذية 
عند  للعني  غطاء   , التنانري   , اجلليد  على  التزلج  مالب�ش   , )�سورتات(  ق�سرية  �سراويل 
النوم , مالب�ش النوم , �سبا�سب , جالبيب , جوارب , اأغرا�ش ريا�سية )مالب�ش( ال�ستخدام 
الفرو�سية , مالب�ش ريا�سية , اأجزاء من املالب�ش الريا�سية , اأغطية راأ�ش ريا�سية )بخالف 
اخلوذات( , االأحذية الريا�سية , اأحذية امل�سي , لبا�ش ريا�سي موحد , رداء ريا�سي , تر�سيع 
اأحذية كرة القدم )اأحذية( , بذالت , �سورتات )�سراويل ق�سرية( لركوب االأمواج , �سرتات  
�سراويل التعرق , قم�سان التعرق , مالب�ش �سباحة , مالب�ش حرارية , ربطات , بدالت امل�سار 
, بنطلونات , تي �سريت , مالب�ش داخلية , مالب�ش حتتية , مالب�ش داخلية  بدالت املطر 
من  واقية  مالب�ش   , اجلوية  والعوامل  للماء  مقاومة  مالب�ش   , امل�سي  اأحذية   , �سدارات 
املاء , بذالت رطبة , اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( , اأ�ساور قم�سان )مالب�ش( , قطع غيار 

وتركيبات ومكونات جلميع الب�سائع املذكورة اأعاله . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سبورت�ش دايركت .كوم ريتيل ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بريطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : يونيت اإ , بروك بارك اإي�ست , �ساير بروك اأن جي 20 8 اأر واي , اململكة 

املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134689
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات توفـري الطعام وال�سراب والإقامة .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : انرت �سيتي هوتل جي ام بي ات�ش 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ليونري �سرتا�سي 25 ، 60528 فرانكفورت ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/26

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137808
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

�سل�سة )التوابل( ، التوابل ، الثلج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فالغو�سا ا�ش.ال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأ�سبانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دي اآر.فليمنغ ، 21 لوكل 408017 ، بر�سلونه ، اأ�سبانيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137818
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، التوابل   ، البهارات  ال�صل�صات   ، البق�صماط   ، البا�صتا   ، املعكرونة 
 ، ال�سعريية   ، الطماطم  �سل�سة   ، ال�ساي   ، ال�سويا  �سل�سة 

دقيق القمح وجميع املنتجات فـي الفئة 30 .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي تي اندوفوود �سوك�سي�ش ماكمور تي بي كيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأندوني�سية
 ، جيند   ، ال  جيه   ،  27 الطابق   ، تاور  اندوفوود   ، بالزا  �سودرمان   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

�سودرمان كاف ، 76 ، 78 ، جاكارتا �سيالتان ، اأندوني�سيا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137823
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املعكرونة ، البا�صتا ، البق�صماط ، ال�صل�صات البهارات ، التوابل ، �صل�صة ال�صويا ، ال�صاي ، 
�سل�سة الطماطم ، ال�سعريية ، دقيق القمح وجميع املنتجات فـي الفئة 30 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي تي اندوفوود �سوك�سي�ش ماكمور تي بي كيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأندوني�سية

 ، جيند   ، ال  جيه   ،  27 الطابق   ، تاور  اندوفوود   ، بالزا  �سودرمان   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
�سودرمان كاف ، 76 ، 78 ، جاكارتا �سيالتان ، اأندوني�سيا

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137825
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املعكرونة ، البا�صتا ، البق�صماط ، ال�صل�صات البهارات ، التوابل ، 
�سل�سة ال�سويا ، ال�ساي ، �سل�سة الطماطم ، ال�سعريية ، دقيق 

القمح وجميع املنتجات فـي الفئة 30 .  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي تي اندوفوود �سوك�سي�ش ماكمور تي بي كيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأندوني�سية

 ، جيند   ، ال  جيه   ،  27 الطابق   ، تاور  اندوفوود   ، بالزا  �سودرمان   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
�سودرمان كاف ، 76 ، 78 ، جاكارتا �سيالتان ، اأندوني�سيا

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139612
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يونليفر بي ال �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بورت �سنــاليت ، ويـــرال ، مري�سي�سايــد اجنلتـــرا ، �ســـي اتـــ�ش 62 4 
زد دي ، اململكة املتحدة

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139613
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يونليفر بي ال �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بورت �سنــاليت ، ويـــرال ، مري�سي�سايــد اجنلتـــرا ، �ســـي اتـــ�ش 62 4 
زد دي ، اململكة املتحدة

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139614
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، الن�سيج  تنعيم  م�ستح�سرات   ، للغ�سيل  امل�ستخدمة  واملواد  امل�ستح�سرات  حتديدا  و  املنظفات 
م�ستح�سرات تلطيف الن�سيج ، م�ستح�سرات التبيي�ش ، م�ستح�سرات اإزالة البقع ، ال�سابون ، 
ال�سابون امل�ستخدم لتلميع املن�سوجات ، م�ستح�سرات غ�سل املالب�ش واملن�سوجات باليد ، ن�سا 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يونليفر بي ال �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بورت �سنــاليت ، ويـــرال ، مري�سي�سايــد اجنلتـــرا ، �ســـي اتـــ�ش 62 4 
زد دي ، اململكة املتحدة

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

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

-184-



اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139621
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، الفواكــه  وع�سائر  م�سروبات   ، الكحوليـــة  غيــــر  الأخــرى  وامل�سروبات  والغازية  املعدنية  املياه 
غيــــر  الغازيـــة  امل�سروبـــات   ، امل�سروبــــات  لعمــــل  الأخرى  وامل�ستح�سرات  املركزة  امل�سروبات 
الكحولية ، امل�سروبات الغازية ، م�سروبات الطاقة ، امل�سروبات الريا�سية ، امل�سروبات التي 

حتتوي على الفـيتامينات ، املياه املنكهة .

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 : 2020/10/5
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية والفكرية �ش.م.م    

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140075
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأنظمة التحكم اللكرتوين فـي التوجيه لل�سيارات واملركبات .
 

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

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/19
�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م     ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140115

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التعليم ، خدمات الرتفـيه وال�ستجمام  ، الأن�سطة الريا�سية والثقافـية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املدينة التعليمية ، �سارع اللقطة ، �ش.ب : 5825 ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140117

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التعليم ، خدمات الرتفـيه وال�ستجمام ، الأن�سطة الريا�سية 

والثقافـية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املدينة التعليمية ، �سارع اللقطة ، �ش.ب : 5825 ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140118

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التعليم ، خدمات الرتفـيه وال�ستجمام ، الأن�سطة الريا�سية والثقافـية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املدينة التعليمية ، �سارع اللقطة ، �ش.ب : 5825 ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140119

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التعليم ، خدمات الرتفـيه وال�ستجمام ، الأن�سطة الريا�سية والثقافـية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املدينة التعليمية ، �سارع اللقطة ، �ش.ب : 5825 ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140120

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأن�سطة   ، وال�ستجمام  الرتفـيه  خدمات   ، التعليم  خدمات 

الريا�سية والثقافـية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املدينة التعليمية ، �سارع اللقطة ، �ش.ب : 5825 ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140121

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التعليم ، خدمات الرتفـيه وال�ستجمام ، الأن�سطة الريا�سية والثقافـية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة قطر للرتبية و العلوم و تنمية املجتمع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املدينة التعليمية ، �سارع اللقطة ، �ش.ب : 5825 ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140123

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التعليم ، خدمات الرتفـيه وال�ستجمام ، الأن�سطة الريا�سية 

والثقافـية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة قطر للرتبية و العلوم و تنمية املجتمع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املدينة التعليمية ، �سارع اللقطة ، �ش.ب : 5825 ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140124

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التعليم ، خدمات الرتفـيه وال�ستجمام ، الأن�سطة الريا�سية 

والثقافـية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املدينة التعليمية ، �سارع اللقطة ، �ش.ب : 5825 ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

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

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

-189-



اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140125
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التعليم ، خدمات الرتفـيه وال�ستجمام ، الأن�سطة الريا�سية والثقافـية .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املدينة التعليمية ، �سارع اللقطة ، �ش.ب : 5825 ، الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
جمل�ص  لدول  التجارية  العالمات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 132715
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/2/26م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1323 فـي 2019/12/22م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركة اأمل حممود ورائد خليل
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : باب الغربي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ولية مطرح ، حمافظة م�سقط

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 11/1/ 2020م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 102349
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/3/16م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1171 فـي 2016/12/4م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركة مطعم ع�سري تامي
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : ابن اجلزيرة ال�سامل �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 381 ر.ب : 418 

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 10/8/ 2020م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/22م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 37045

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2007/10/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 814 فـي 2006/1/5م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : لويجي لفاتزا ا�ص.بي.اآ

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : مهره الدولية لال�ستثمار �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ولية بو�سر ، حمافظة م�سقط

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1086344

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2011/32 فـي 2011/9/1م

Doc Popcorn Franchising, Inc : ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك��

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سماوات م�سقط الذهبية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ولية ال�سيب ، حمافظة م�سقط

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 8/12/ 2020م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/8/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 99970

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/2/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1221 فـي 2017/12/6م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : لويغي لفازا ا�ص بي ا

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : مهرة الدولية لال�ستثمار �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : ولية بو�سر ، حمافظة م�سقط

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2019/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/23م

-193-



اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

�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 : 13242
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/3/25م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 729 فـي 2002/10/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيمن�س اكتينج�سل�سافت 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كريو�س 5959 جي ام بي ات�س & كو كيه جي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورغرمي�سرت - هوغل - �سرتا�س 2 95478 كيمناث ، اأملانيا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/14م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 13243
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 8

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/6/22م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 704 فـي 2001/1/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيمن�س اكتينج�سل�سافت 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كريو�س 5959 جي ام بي ات�س & كو كيه جي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورغرمي�سرت - هوغل - �سرتا�س 2 95478 كيمناث ، اأملانيا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/14م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 13244

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/3/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 729 فـي 2002/10/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيمن�س اكتينج�سل�سافت 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كريو�س 5959 جي ام بي ات�س & كو كيه جي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورغرمي�سرت - هوغل - �سرتا�س 2 95478 كيمناث ، اأملانيا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 13245

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/3/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 718 فـي 2002/1/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيمن�س اكتينج�سل�سافت 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كريو�س 5959 جي ام بي ات�س & كو كيه جي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورغرمي�سرت - هوغل - �سرتا�س 2 95478 كيمناث ، اأملانيا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 13246

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/12/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 727 فـي 2002/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيمن�س اكتينج�سل�سافت 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كريو�س 5959 جي ام بي ات�س & كو كيه جي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورغرمي�سرت - هوغل - �سرتا�س 2 95478 كيمناث ، اأملانيا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 13247

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2002/2/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 703 فـي 2001/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيمن�س اكتينج�سل�سافت 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كريو�س 5959 جي ام بي ات�س & كو كيه جي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورغرمي�سرت - هوغل - �سرتا�س 2 95478 كيمناث ، اأملانيا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 13248

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 42

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/3/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 718 فـي 2002/1/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيمن�س اكتينج�سل�سافت 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كريو�س 5959 جي ام بي ات�س & كو كيه جي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورغرمي�سرت - هوغل - �سرتا�س 2 95478 كيمناث ، اأملانيا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 16786

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/3/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 718 فـي 2002/1/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيمن�س اكتينج�سل�سافت 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كريو�س 5959 جي ام بي ات�س & كو كيه جي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورغرمي�سرت - هوغل - �سرتا�س 2 95478 كيمناث ، اأملانيا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 16787

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/3/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 718 فـي 2002/1/5م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيمن�س اكتينج�سل�سافت 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كريو�س 5959 جي ام بي ات�س & كو كيه جي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورغرمي�سرت - هوغل - �سرتا�س 2 95478 كيمناث ، اأملانيا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 16788

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/3/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 718 فـي 2002/1/5م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيمن�س اكتينج�سل�سافت 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كريو�س 5959 جي ام بي ات�س & كو كيه جي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورغرمي�سرت - هوغل - �سرتا�س 2 95478 كيمناث ، اأملانيا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 16789

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/12/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 727 فـي 2002/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سيمن�س اكتينج�سل�سافت 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : كريو�س 5959 جي ام بي ات�س & كو كيه جي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورغرمي�سرت - هوغل - �سرتا�س 2 95478 كيمناث ، اأملانيا 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اأملانيا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 52302 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/4/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 882 فـي 2009/1/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة روؤية العاملية لال�ستثمار )م�ساهمة مقفلة(

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة اأعمال املياه والطاقة الدولية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : البوابة القت�سادية ، الطريق الدائري ال�سرقي ، خمرج 8 ، 

�س.ب : 22626 ، الريا�س 11416 ، اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/4/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/18م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 52303 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/4/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 882 فـي 2009/1/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة روؤية العاملية لال�ستثمار )م�ساهمة مقفلة(

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة اأعمال املياه والطاقة الدولية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : البوابة القت�سادية ، الطريق الدائري ال�سرقي ، خمرج 8 ، 

�س.ب : 22626 ، الريا�س 11416 ، اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/4/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/18م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 52304 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/4/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 882 فـي 2009/1/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة روؤية العاملية لال�ستثمار )م�ساهمة مقفلة(

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة اأعمال املياه والطاقة الدولية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : البوابة القت�سادية ، الطريق الدائري ال�سرقي ، خمرج 8 ، 

�س.ب : 22626 ، الريا�س 11416 ، اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/4/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/18م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 52305 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2009/4/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 882 فـي 2009/1/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة روؤية العاملية لال�ستثمار )م�ساهمة مقفلة(

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة اأعمال املياه والطاقة الدولية 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : البوابة القت�سادية ، الطريق الدائري ال�سرقي ، خمرج 8 ، 

�س.ب : 22626 ، الريا�س 11416 ، اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2019/4/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/18م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 66695 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 4

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/3/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 944 فـي 2011/9/24م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 66696 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/11/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 977 فـي 2012/6/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 66697 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/3/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 944 فـي 2011/9/24م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 66698 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/3/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 944 فـي 2011/9/24م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 71135 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 4

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/7/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 983 فـي 2012/8/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 71136

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/7/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 983 فـي 2012/8/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 71137 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/7/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 983 فـي 2012/8/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 71138 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/7/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 983 فـي 2012/8/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 71139 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/7/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 983 فـي 2012/8/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 100484 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 4

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1176 فـي 2017/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 100485 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1176 فـي 2017/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 100486 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1176 فـي 2017/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 100487 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1176 فـي 2017/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 100488 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1176 فـي 2017/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 100489 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1176 فـي 2017/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 100490 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1164 فـي 2016/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 100491 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1176 فـي 2017/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 14193 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2003/1/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 707 فـي 2001/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 42583 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/4/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 848 فـي 2007/1/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 42584 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/4/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 848 فـي 2007/1/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ينمار باور تكنولوجي كو ، األ تي دي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : ينمار هولدينج كو ، األ تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1 -23 �ساميا�سي ، كايتا - كو ، اأو�ساكا ، اليابان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اليابان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/4/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 115961 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/5/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1236 فـي 2018/3/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ذا جولدين �ساينا ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يي وو ثينك تانك�س تريدينغ كو .، ال تي دي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : رقم 259 ، �سوفو روود، �سوك�سي تاون ، زيجيانغ بروفـين�سي ، ال�سني 

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/3/16م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 115221 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/5/30م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1236 فـي 2018/3/25م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : مدائن الغيم

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : رو�سة اجلبل الأخ�سر للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 37 ر.ب : 621 ، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/11م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 127666 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/9/22م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1296 فـي 2019/6/9م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : رموز البيان املميزة للتجارة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سامل بن علي بن حممد ال�سبلي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �س.ب : 61 ر.ب : 321 ، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/17م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة )41( مـن قانـون )نظـام( العالمـات التجاريــة 
لدول جملـــ�س التعـــاون لدول اخلليـــج العربيـة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقــــم 2008/67 ، 

اأنــه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية :

م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

150224
ال�سركة العاملية

 للمواد الغذائية �س.م.م
2008/5/3التجارة وال�سناعة

253069
ال�سركة العاملية

 للمواد الغذائية �س.م.م
التجارة وال�سناعة

2008/8/30

318875
ال�سركة العاملية

 للمواد الغذائية �س.م.م
1998/10/13التجارة وال�سناعة

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي423591

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي523592

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي623593

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي723594

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي823595

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي923596

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي1023597

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي1123598

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي1223599

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي1323600

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي1423601
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي1523602

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي1623603

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي1723604

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي1823605

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي1923606

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي2023607

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي2123608

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي2223609

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي2323610

2000/11/9التجارة وال�سناعة�سمارت اأتوموبيل كو ، ال تي دي2423611

2010/9/5التجارة وال�سناعةهان�سني بيفاريج كومباين2564511

2010/9/5التجارة وال�سناعةهان�سني بيفاريج كومباين2664510

2010/8/10التجارة وال�سناعةمون�سرت انريجي كومباين2764153

2010/8/10التجارة وال�سناعةمون�سرت انريجي كومباين2864152

2000/9/3التجارة وال�سناعة�سرتاديفاريو�س ا�سبانيا ا�س. ايه2923511

2000/9/3التجارة وال�سناعة�سرتاديفاريو�س ا�سبانيا ا�س. ايه3023512

2000/9/3التجارة وال�سناعة�سرتاديفاريو�س ا�سبانيا ا�س. ايه3123513

2000/9/3التجارة وال�سناعة�سرتاديفاريو�س ا�سبانيا ا�س. ايه3223514

2000/9/3التجارة وال�سناعة�سرتاديفاريو�س ا�سبانيا ا�س. ايه3323515
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2000/9/3التجارة وال�سناعة�سرتاديفاريو�س ا�سبانيا ا�س. ايه3423516

2000/9/3التجارة وال�سناعة�سرتاديفاريو�س ا�سبانيا ا�س. ايه3523517

3666508
ال�سركة الوطنية 

لل�سناعات البرتوكيماوي
2011/1/25التجارة وال�سناعة

3766217
ال�سركة الوطنية 

لل�سناعات البرتوكيماوي
2011/01/4التجارة وال�سناعة

2000/6/17التجارة وال�سناعة�سميثكالين بيت�سام ليمتد3822868

2010/7/28التجارة وال�سناعةكومهو تاير كو ، انك3963951

1991/7/30التجارة وال�سناعةاأي�سر انكوربوريتد405885

2008/8/27التجارة وال�سناعةماوبو�سني ا�س.اأ.ا�س4123454

2000/11/19التجارة وال�سناعةاألكون ، انك4224126

2000/11/19التجارة وال�سناعةاألكون ، انك4324127

1990/10/27التجارة وال�سناعةذا بنتلي تي كومباين ليمتد444892

1990/10/27التجارة وال�سناعةذا بنتلي تي كومباين ليمتد454893

2010/7/28التجارة وال�سناعةبيلد - اآي - بري وورك�سوب ، انك4663947

2010/7/28التجارة وال�سناعةبيلد - اآي - بري وورك�سوب ، انك4763948

2010/7/28التجارة وال�سناعةبيلد - اآي - بري وورك�سوب ، انك4863950

4966655
�سركة فران�سايز كون�سرتيوم 

ليمتد
2011/1/30التجارة وال�سناعة
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

5066656
�سركة فران�سايز

 كون�سرتيوم ليمتد
2011/1/30التجارة وال�سناعة

2010/8/11التجارة وال�سناعةفوريفر 21 ، انك5164198

2010/8/11التجارة وال�سناعةفوريفر 21 ، انك5264199

1991/5/8التجارة وال�سناعة�سي ا�س ال بيهرينج ال.ال.�سي535481

1991/5/8التجارة وال�سناعة�سي ا�س ال بيهرينج ال.ال.�سي545482

1991/5/8التجارة وال�سناعة�سي ا�س ال بيهرينج ال.ال.�سي555483

1991/4/24التجارة وال�سناعة�سي ا�س ال بيهرينج ال.ال.�سي565401

2000/8/1التجارة وال�سناعةدي بريز يو كي ليمتد5723245

2000/8/1التجارة وال�سناعةدي بريز يو كي ليمتد5823246

2000/8/1التجارة وال�سناعةدي بريز يو كي ليمتد5923255

2000/8/1التجارة وال�سناعةدي بريز يو كي ليمتد6023256

2000/8/1التجارة وال�سناعةدي بريز يو كي ليمتد6123260

2000/8/1التجارة وال�سناعةدي بريز يو كي ليمتد6223261

2000/8/1التجارة وال�سناعةدي بريز يو كي ليمتد6323265

2000/8/1التجارة وال�سناعةدي بريز يو كي ليمتد6423266

1998/10/1التجارة وال�سناعةبالن�سياغا654791

1998/10/1التجارة وال�سناعةبالن�سياغا664790

1998/10/1التجارة وال�سناعةبالن�سياغا674789

1998/10/1التجارة وال�سناعةبالن�سياغا684788

-216-



اجلريدة الر�سمية العدد )1368(

م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

1998/10/1التجارة وال�سناعةبالن�سياغا694787

704512
لينك - بيلت كران�س
ال.بي ، ال ال ال بي

1990/8/20التجارة وال�سناعة

1990/10/22التجارة وال�سناعةبرلينغ ليمتد714878

724958
فيزا انرتنا�سونال

 �سريفيز ا�سو�سي�سني
1990/11/7التجارة وال�سناعة

2000/9/7التجارة وال�سناعةبي ان بي باريبا�س7323662

7424449
ايلدورادو �ستون اأوبوري�سنز ، 

ال ال �سي
2000/12/20التجارة وال�سناعة

2011/9/26التجارة وال�سناعةفاليو لين ، انك7564504

1990/9/11التجارة وال�سناعةفرييرو ا�س.بي.ايه764680

1990/10/8التجارة وال�سناعةفرييرو ا�س.بي.ايه774804

1990/10/8التجارة وال�سناعةفرييرو ا�س.بي.ايه784805

1990/10/8التجارة وال�سناعةفرييرو ا�س.بي.ايه794806

1990/10/8التجارة وال�سناعةفرييرو ا�س.بي.ايه804807

1990/10/8التجارة وال�سناعةفرييرو ا�س.بي.ايه814809

1990/10/8التجارة وال�سناعةفرييرو ا�س.بي.ايه824810

1990/10/8التجارة وال�سناعةفرييرو ا�س.بي.ايه834812

1990/10/8التجارة وال�سناعةفرييرو ا�س.بي.ايه844813

1990/10/8التجارة وال�سناعةفرييرو ا�س.بي.ايه854814

1990/10/8التجارة وال�سناعةفرييرو ا�س.بي.ايه864815
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2010/12/14التجارة وال�سناعةم�سنع الرحاب احلديث للعطور8765893

8823523
بي جي انتليكت�سوال

 بروبرتي ليمتد
2000/9/3التجارة وال�سناعة

8923543
بي جي انتليكت�سوال

 بروبرتي ليمتد
2000/9/5التجارة وال�سناعة

9023519
ا�س ا�س بي فاينان�سينج

 يو كيه ليمتد
2000/9/3التجارة وال�سناعة

9123521
ا�س ا�س بي فاينان�سينج

 يو كيه ليمتد
2000/9/3التجارة وال�سناعة

2010/11/14التجارة وال�سناعة�سركة البيك لالأنظمة الغذائية9265465

9365686
فريزينيو�س كابي

 دويت�سالند جي ام بي ات�س
2010/11/28التجارة وال�سناعة

9464771
�سين�س اأبليكي�سن

 انرتنا�سيونال كوربوري�سن
2010/9/28التجارة وال�سناعة

9564770
�سين�س اأبليكي�سن

 انرتنا�سيونال كوربوري�سن
2010/9/28التجارة وال�سناعة

9664760
غلوب ماجنيمنت

 )بي فـي تي( األ تي دي
2010/9/28التجارة وال�سناعة

974819
ايتون هولدينج 

انرتنا�سيونال بي. فـي
1993/4/25التجارة وال�سناعة

9822288
ال�سفري انرتنا�سيونال هوتيل 

ماجنمنت كومباين
2000/04/15 التجارة وال�سناعة
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2011/8/24التجارة وال�سناعةفرام فري�س األ األ �سي9969946

2011/8/24التجارة وال�سناعةفرام فري�س األ األ �سي10069947

2011/8/24التجارة وال�سناعةفرام فري�س األ األ �سي10169948

2011/8/24التجارة وال�سناعةفرام فري�س األ األ �سي10269949

2011/8/24التجارة وال�سناعةفرام فري�س األ األ �سي10369950

2011/1/18التجارة وال�سناعةكنداي كاجاكو كي. كي10466395

10564758
�سركة تخزين للم�ستودعات 
واملخازن �س.م.ب )مقفلة(

2010/9/27التجارة وال�سناعة

2010/10/27التجارة وال�سناعةذا جيليت كومباين ال ال �سي10623875

1990/10/13التجارة وال�سناعةذا بروكرت اأند جامبل كومباين1074860

2000/10/17التجارة وال�سناعة�سينغوم انرتنا�سيونال ايه جي10823801

2000/10/31التجارة وال�سناعةنيبون كاياكو كو ، ال تي دي10923867

11025166
تريومو كابو�سيكي كاي�سا 

)تريومو كوربوري�سن(
2001/3/24التجارة وال�سناعة

1114344
بي تي اإندوفود �ساك�سي�س 

ماكمور تي بي كى
1990/5/30التجارة وال�سناعة

11265614
ت�سورومي مانيوفاكت�سرينج

 كو.ال تي دي
2010/11/24التجارة وال�سناعة

11365613
ت�سورومي مانيوفاكت�سرينج 

كو. ال تي دي
2010/11/24التجارة وال�سناعة

2001/2/26التجارة وال�سناعةكانغارو اند�سرتيز )ريجد(11424957
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11523797
جرنال كيبل

 تكنولوجيز كوربوي�سن
2000/1/17التجارة وال�سناعة

2001/9/14التجارة وال�سناعةبلومربج فاينين�س ال.بي11670286

2001/9/14التجارة وال�سناعةبلومربج فاينين�س ال.بي11770285

11867375
�ستون هاربور اإنفي�ستمنت 

بارتنريز األ بي
2011/3/12التجارة وال�سناعة

2000/11/18التجارة وال�سناعةدوت�س تيليكوم ايه جي11924072

2000/11/18التجارة وال�سناعةدوت�س تيليكوم ايه جي12024074

2000/11/18التجارة وال�سناعةدوت�س تيليكوم ايه جي12124076

2000/11/18التجارة وال�سناعةدوت�س تيليكوم ايه جي12224077

2000/11/18التجارة وال�سناعةدوت�س تيليكوم ايه جي12324078

2000/11/18التجارة وال�سناعةدوت�س تيليكوم ايه جي12424081

2000/11/19التجارة وال�سناعةدوت�س تيليكوم ايه جي12524086

2000/11/19التجارة وال�سناعةدوت�س تيليكوم ايه جي12624087

2000/11/19التجارة وال�سناعةدوت�س تيليكوم ايه جي12724090

2000/11/19التجارة وال�سناعةدوت�س تيليكوم ايه جي12824091

2000/11/19التجارة وال�سناعةدوت�س تيليكوم ايه جي12924092

2000/11/19التجارة وال�سناعةدوت�س تيليكوم ايه جي13024093

2000/11/19التجارة وال�سناعةدوت�س تيليكوم ايه جي13124096
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13223791
دي دبليو تي هولدينج

 ا�س. بي. ايه
2000/10/17التجارة وال�سناعة

13326273
امل�سنع العماين

 للمواد الغذائية �س.م.م
2001/9/3التجارة وال�سناعة

2010/11/10التجارة وال�سناعةذا جيليت كومباين ال ال �سي13465455

2000/10/31التجارة وال�سناعةوالتون انرتنا�سيونال ال تي دي13523876

13656843
ال�سركة الكويتية لالأغذية
 ) الأمريكانا ( �س.م.ك 

2009/4/13التجارة وال�سناعة

13756844
ال�سركة الكويتية لالأغذية
 ) الأمريكانا ( �س.م.ك 

2009/4/13التجارة وال�سناعة

2008/1/19التجارة وال�سناعةباك�سرت انرتنا�سيونال انك13848601

2008/3/31التجارة وال�سناعةرافليز انرتنا�سونال ليمتد13949559

2008/3/31التجارة وال�سناعةرافليز انرتنا�سونال ليمتد14049558

2008/3/31التجارة وال�سناعةرافليز انرتنا�سونال ليمتد14149557

2008/3/16التجارة وال�سناعةرافليز انرتنا�سونال ليمتد14249375

2008/3/16التجارة وال�سناعةرافليز انرتنا�سونال ليمتد14349374

2008/3/16التجارة وال�سناعةرافليز انرتنا�سونال ليمتد14449334

2008/3/16التجارة وال�سناعةرافليز انرتنا�سونال ليمتد14549333

2008/3/16التجارة وال�سناعةرافليز انرتنا�سونال ليمتد14649332

2008/3/16التجارة وال�سناعةرافليز انرتنا�سونال ليمتد14749331

2008/3/28التجارة وال�سناعةرافليز انرتنا�سونال ليمتد14848711
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2008/1/28التجارة وال�سناعةرافليز انرتنا�سونال ليمتد14948710

15064787
جيه األ تي اإن�سور

 ان�س بروكزر اأيرلند ليمتد  
2010/9/29التجارة وال�سناعة

15164788
جيه األ تي اإن�سور

 ان�س بروكزر اأيرلند ليمتد  
2010/9/29التجارة وال�سناعة

15264789
جيه األ تي اإن�سور

 ان�س بروكزر اأيرلند ليمتد  
2010/9/29التجارة وال�سناعة

15364790
جيه األ تي اإن�سور

 ان�س بروكزر اأيرلند ليمتد  
2010/9/29التجارة وال�سناعة

15424989
اأم اأ�س دي اأنرتنا�سيونال 

هولدينغز جي ام بي اأت�س  
2001/2/26التجارة وال�سناعة

2001/2/28التجارة وال�سناعةمريك �سارب اآند دوهم بي.فـي15525024

2001/6/10التجارة وال�سناعةايف �سان لوران بارفيومز15625612

1991/5/8التجارة وال�سناعةذا بولو/لورين كومباين ال.بي1575465

2021/2/2التجارة وال�سناعةلوريـــال1585192

15971554
ت�سوجنكوينج �ساجنان 

اوتوموبايل املتحدة
2011/6/12التجارة وال�سناعة

2010/7/11التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة عمر علي بل�سرف للتجارة16065417

2009/8/12التجارة وال�سناعة�سركة ثمريت الدولية �س.م.م16158514

2010/5/5التجارة وال�سناعةذا انرتتيرن منطقة حرة ذ.م.م16262722

2010/5/5التجارة وال�سناعةذا انرتتيرن منطقة حرة ذ.م.م16362723
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16465498
فيكتورياز �سيكريت �ستورزبر اند 

ماجنمينت ، ال ال �سي
2010/11/14التجارة وال�سناعة

16565497
فيكتورياز �سيكريت �ستورزبر اند 

ماجنمينت ، ال ال �سي
2010/11/14التجارة وال�سناعة

1990/11/27التجارة وال�سناعةبارفوم غري اإ�س.اإيه1665010

2010/11/21التجارة وال�سناعةدنهيل توباكو اوف لندن ليمتد16765579

2010/11/14التجارة وال�سناعةاينوك للتجزئة ذ.م.م16865492

2010/11/14التجارة وال�سناعةاينوك للتجزئة ذ.م.م16965493

2010/11/14التجارة وال�سناعةاينوك للتجزئة ذ.م.م17065494

17167631

بوليتك�ستيل - معامل نقول 

ابي ن�سر - ماري فران�س 

انرتنا�سيونال

2011/3/28التجارة وال�سناعة

17263733
�سيفلر تكنولوجيز

ايه.جي اند كو كيه جي
2010/12/7التجارة وال�سناعة

17363732
�سيفلر تكنولوجيز

 ايه.جي اند كو كيه جي
2010/12/7التجارة وال�سناعة

17463731
�سيفلر تكنولوجيز

ايه.جي اند كو كيه جي
2010/12/7التجارة وال�سناعة
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1991/1/12التجارة وال�سناعةكونوبكو ، انك   15154

2001/2/4التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي224809

2001/2/28التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي325014

2001/2/28التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي425015

2011/1/1التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي566033

2011/3/26التجارة وال�سناعةيونيلفر بي ال �سي667615

725686
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2001/6/24التجارة وال�سناعة

825687
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2001/6/24التجارة وال�سناعة

925688
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2001/6/24التجارة وال�سناعة

1025689
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2001/6/24التجارة وال�سناعة

1125690
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2001/6/24التجارة وال�سناعة
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كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 1267066
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 1367067
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 1467068
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 1567069
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 1667070
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 1767071
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 1867072
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 1967073
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 2067074
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 2167075
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 2267076
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(
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2367077
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

2467078
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

2567079
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

2667080
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

2767081
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

2867082
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

2967083
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

3067084
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

3167085
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

3267086
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

3367087
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة
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كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 3467088
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 3567089
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 3667090
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 3767091
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 3867092
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 3967093
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 4067094
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 4167095
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 4267096
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 4367097
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 4467098
2011/2/28التجارة وال�سناعةكو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(
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4567099
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

4667100
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

4767101
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

4867102
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

4967103
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

5067104
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

5167105
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

5267106
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

5367107
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

5467108
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة

5567109
كابو�سيكي كاي�سا هيتا�سي �سي�سا 
كو�سو)دي/بي/ايه هيتا�سي ليمتد(

2011/2/28التجارة وال�سناعة
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2010/12/22التجارة وال�سناعةفورتي�س ا�س بي ايه5666008

1991/9/16التجارة وال�سناعة�سور انكوربوريتد576065

2011/8/23التجارة وال�سناعة�سور انكوربوريتد5869941

2010/10/25التجارة وال�سناعةاتيندز هيلثكري جروب ليمتد5965202

2010/10/25التجارة وال�سناعةاتيندز هيلثكري جروب ليمتد6065203

2010/10/25التجارة وال�سناعةاتيندز هيلثكري جروب ليمتد6165204

2010/11/14التجارة وال�سناعةاينوك للتجزئة ذ.م.م   6265489

2010/11/14التجارة وال�سناعةاينوك للتجزئة ذ.م.م   6365490

2010/11/14التجارة وال�سناعةاينوك للتجزئة ذ.م.م   6465491

2010/11/14التجارة وال�سناعةاينوك للتجزئة ذ.م.م   6565495

2010/11/14التجارة وال�سناعةاينوك للتجزئة ذ.م.م   6665496

1990/2/11التجارة وال�سناعةلوك�سمبورغ براندز ا�س.اية.ار.ال673887

2010/1/31التجارة وال�سناعةا�سربيت انرتنا�سيونال6861205

2010/5/4التجارة وال�سناعةداريا كو.ليمتد6962702

2010/5/4التجارة وال�سناعةداريا كو.ليمتد7062703

2010/5/4التجارة وال�سناعةداريا كو.ليمتد7162704

2000/3/21التجارة وال�سناعةجياين فري�سات�سى ا�س.ار. ال7222115

2000/3/21التجارة وال�سناعةجياين فري�سات�سى ا�س.ار. ال7322116
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2000/3/21التجارة وال�سناعةجياين فري�سات�سى ا�س.ار.ال7422117

2000/3/21التجارة وال�سناعةجياين فري�سات�سى ا�س.ار.ال7522118

1990/4/2التجارة وال�سناعةغلوري ليمتد764075

مون�سوون اك�سي�سوريز ليمتد 7723893
2000/10/31التجارة وال�سناعةال�سناعة والتجارة

2000/10/31التجارة وال�سناعةاك�سي�سوريز ليمتد7823890

2000/10/31التجارة وال�سناعةاك�سي�سوريز ليمتد7923891

2010/11/7التجارة وال�سناعةدابور اند انديا ليميتد8065424

2010/11/7التجارة وال�سناعةدابور اند انديا ليميتد8165423

2010/11/7التجارة وال�سناعةدابور اند انديا ليميتد8265422

2010/11/7التجارة وال�سناعةدابور اند انديا ليميتد8365421

2010/11/7التجارة وال�سناعةدابور اند انديا ليميتد8465420

2000/12/12التجارة وال�سناعةهو�سكفارنا ايه بي8524373

2000/12/12التجارة وال�سناعةهو�سكفارنا ايه بي8624372

2010/11/22التجارة وال�سناعةكونهي بارامبات ب�سري8765594

2010/11/22التجارة وال�سناعةكونهي بارامبات ب�سري8865593

2010/11/23التجارة وال�سناعةنوفارت�س ايه جي8965605
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م
رقـم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2010/11/23التجارة وال�سناعةنوفارت�س ايه جي9065604
2010/11/23التجارة وال�سناعةنوفارت�س ايه جي9165603

2008/2/4التجارة وال�سناعةبوجن ليوود ليمتد  9248813

2008/2/4التجارة وال�سناعةبوجن ليوود ليمتد  9348814
2008/2/4التجارة وال�سناعةبوجن ليوود ليمتد  9448815

2008/2/4التجارة وال�سناعةبوجن ليوود ليمتد  9548816

2010/10/11التجارة وال�سناعةزاهب اللوج�ستية �س.م.م9665448

2007/12/9التجارة وال�سناعةال�سم�س البهية للتجارة واملقاولت9748239

2009/8/1التجارة وال�سناعةمعهد التدريب الوطني9858425

2010/5/29التجارة وال�سناعة�سركة ال�سرقية ملواد البناء �س.م.م  9963077

2000/8/19التجارة وال�سناعة�سركة اخلمي�س للتجارة �س.م.م10023418

10162274
ال�سركة العامة

 للتجارة والكهرباء �س.م.م
2010/4/14التجارة وال�سناعة

10263198
ال�سركة العامة

 للتجارة والكهرباء �س.م.م
2010/4/14التجارة وال�سناعة

1036168
جلف انرتنا�سيونال
 لوبريكانت�س ليمتد

1991/10/21التجارة وال�سناعة

1046187
جلف انرتنا�سيونال
 لوبريكانت�س ليمتد

1991/10/21التجارة وال�سناعة

1056188
جلف انرتنا�سيونال
 لوبريكانت�س ليمتد

1991/10/21التجارة وال�سناعة
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ا�ستــدراك
قــــد وقع خطاأ مادي عنـد  اأنــه  اإلــى  اال�ستثمــار  وال�سناعــــة وترويـج  التجـــــارة  تنــــوه وزارة 
اجلريدة  فـــي  املن�ســـــورة   ،  )6136( رقم  التجارية  العالمة  ملكيــة  انتقــال  اإعـــــالن  ن�ســــر 
الر�سمية العدد )1346( ال�سـادر بتاريخ 29 �سوال 1441هـ ، املوافـق 21 يونيـو 2020م ، اإذ وردت 

البيانات كاالآتي : 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 3136
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2001/9/16م 
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 698 فـي 2001/7/1م 
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ايفرجرين انرتنا�سيونال كوربوري�سن

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ايفرجني مارين كوربوري�سن )تايوان( ال تي دي 
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

 ، اآر دي  اإي.  ، مين�سينج  اإي �سي . 2  ، ا�س  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 1-4 اف ، منرب 166 
ت�سونغ�سان دي�ست ، تايبي �سيتي 104 ، تايون ، تايوان ، جمهورية 

ال�سني ال�سعبية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : جمهورية ال�سني ال�سعبية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/4/17م
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/6/3م

 
وال�سحيـــــح هــــــــو : 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 6136 
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2001/9/16م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 698 فـي 2001/1/7م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : ايفرجرين انرتنا�سيونال كوربوري�سن

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ايفرجني مارين كوربوري�سن )تايوان( ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 4-1 اف ، منرب 166 ، ا�س اإي �سي . 2 ، مين�سينج اإي.اآر دي ، 
ت�سونغ�سان دي�ســــت ، تايبـــي �سيتـــي 104 ، تايون ، جمهورية 

ال�سني ال�سعبية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : جمهورية ال�سني ال�سعبية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/4/27م  
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/18م

لــذا لـــزم التنويـه . 
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة عي�صى وخليفة اأبناء حميد الرو�صدي للتجارة - ت�صامنية

يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عي�سى وخليفة اأبناء حميد 
 ، بالرقـم 3007499  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، - ت�سامنية  للتجارة  الرو�سدي 
ال�سركـــــــة  ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ 2020/11/19م  ال�سركـــاء  وفقـــا التفـــاق 
التــي  االأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفـــي  ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق االول

�ص.ب : 70 ر.ب : 319 
هاتف رقم : 26857088 - 99649962 فاك�ص رقم : 26857087

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 خلفان بن �صامل بن حميد البادي واأوالده للتجارة - تو�صية
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خلفان بن �سامل بن حميد 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3173690 ،  البادي واأوالده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى 
ال�سركـــــــة  ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ 2020/10/11م  ال�سركـــاء  وفقـــا التفـــاق 
التــي  االأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفـــي  ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق االول

�ص.ب : 70 ر.ب : 319 
هاتف رقم : 26857088 - 99649962 فاك�ص رقم : 26857087

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 دروب الرخاء للتجارة - ت�صامنية

 - الرخــــاء للتجــــارة  يقــوم بت�سفـيــة �سركة دروب  اأنـه  البيان للتدقيق واملراجــعة  يعلن مكتب 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3253171 ، وفقـــا التفـــاق ال�سركـــاء 
املوؤرخ 2020/11/1م ، 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 : 
والية �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق االول

�ص.ب : 70 ر.ب : 319 
هاتف رقم : 26857088 - 99649962 فاك�ص رقم : 26857087

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

خلفان بن �صامل بن خ�صيب اليعربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صهباء للخدمات والتجارة �ص.م.م
ال�سهباء للخدمات  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن خلفان بن �سامل بن خ�سيب اليعربي 
والتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 5084849 ، وفقـــا التفـــاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/6/10م  املوؤرخ  ال�سركـــاء 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب : 260 ر.ب : 611 
هاتف رقم : 99357667

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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�صيف بن خلفان بن را�صد النريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة منارة املزن �ص.م.م
 ، �ش.م.م  املزن  منارة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  النريي  را�سد  بن  خلفان  بن  �سيف  يعلن 
املوؤرخ  ال�سركـــاء  ، وفقـــا التفـــاق  بالرقـم 1094316  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى 
 ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2019/2/18م 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي : 
روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط 

هاتف رقم : 99474948
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

�صامل بن حميد بن �صامل الكيومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة �صامل بن حميد بن �صامل الكيومي واأوالده للتجارة - تو�صية

يعلـن �سالــم بن حميــد بن �سالــم الكيومي اأنـه يقوم بت�سفـيـة �سركـــة �سالـــم بن حميـــد بن 
�سامل الكيومي واأوالده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى  3185273 ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي : 
والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 44 ر.ب : 316
هاتف رقم : 92172572

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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خليفة بن حممد بن �سامل النوفلي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآي دبليو اآي للهند�سة والبناء �ش.م.م

للهند�ســة  اآي  دبليـــو  اآي  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  النوفلي  �سامل  بن  حممد  بن  خليفة  يعلـن 
، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1016631  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  والبناء �ش.م.م 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

وليد بن حممد بن حمد الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رذاذ االأندل�ش للتجارة واملقاوالت - تو�سية

للتجارة  الأندل�ش  رذاذ  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الكلباين  حمد  بن  حممد  بن  وليد  يعلـن 
عـــن   ،  1131917 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، تو�سية   - واملقاولت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

بدر بن �سامل بن حمد ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نب�ش الريان - ت�سامنية

 ، ت�سامنية   - الريان  نب�ش  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سيابي  حمد  بن  �سامل  بن  بدر  يعلـن 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1144721 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

�سليمان بن �سامل بن نا�سر احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل احلرا�سي وولده للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �سليمان بن �سامل بن نا�سر احلرا�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سامل احلرا�سي وولده 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1036241، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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حممد بن خمي�ش بن حممد العوفـي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الرداء العربي املتحدة - ت�سامنية

يعلـن حممد بن خمي�ش بن حممد العوفـي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع الرداء العربي 
املتحدة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1198060، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

عبداللـه بن �سيف بن �سعيد املالكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللوؤلوؤة الزرقاء املتحدة - ت�سامنية

يعلـن عبداللـه بن �سيف بن �سعيد املالكي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اللوؤلوؤة الزرقاء املتحدة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1089456، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

علي بن �سليم بن نا�سر الر�سيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال بو�سر العاملية - تو�سية

يعلـن علي بن �سليم بن نا�سر الر�سيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة رمال بو�سر العاملية - 
اأعــمال  تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1221920 ، عـــن انتهاء 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقليات جلفار الوطنية �ش.م.م

يعلـن علي بن �سليم بن نا�سر الر�سيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة نقليات جلفار الوطنية 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1117022  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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