
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1377(                                                                             ال�سنـــــــــــــــة اخلم�ســــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

باإعادة تنظيم جمل�س الدفاع. مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/12 
باإعادة تنظيم جمل�س الأمن الوطني. مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/13 

باإجراء ترقيات وتعيينات ع�سكرية. مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/14 
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                                                          وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2021/18   �ســــادر فـــــــــي 2021/1/25 باإ�ســـــــدار الالئحــــــــــة 
التنفـيذية لقانون حماية املناف�سة ومنع الحتكار.

       وزارة العمـــل
اأحكــــام  بعـــ�س  بتعديـــل   2021/1/28 فـــــــــي  �ســــادر     2021/12 رقـــــــــــــــــم  وزاري  قـــــــــــــــرار 
القرار الوزاري رقم 2016/340 ب�ساأن ر�سوم اإ�سدار 
العاملـــــة  القــــوى  ا�ستقـــدام  تراخيــــ�س  وجتديــــد 

غيـر العمانيـة ومزاولة عملهــا.
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اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة     
                                                              وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

الإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.

                                          االأمانة العامة ملجل�س املناق�سات
اإعـالن عن دعوة التاأهيل امل�سبق رقم 2021/2.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بنيا�س للتجارة العامة )�سركة منطقة حرة( �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كفاء للتجارة واملقاولت �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سري للتجارة واملقاولت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة الذهب اجلديدة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القنوات للت�سييد واخلدمات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القنوات لال�ستثمار �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رابط امل�ستقبل احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية للحلول القت�سادية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع وادي فهود الف�سية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدر�سة ال�سواهل للفرو�سية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العامة لال�ستثمار �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سوار التجارية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياحني اخلليج العاملية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحالت ال�سرقية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العيوين لال�ستثمار �س.م.م.
ملوؤ�س�سة علي بن �سعيد بن علي الفالحي للتجارة  الت�سفـية  اأعمال  اإعالن عن بدء 

واملقاولت �س.�س.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدرة للتجارة �س.م.م.

 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الفن الربونزي - تو�سية.
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 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق ال�سماء الزرقاء الوطنية �س.م.م.
 اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأوركيدا البي�ساء �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد املدينة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة املاجنو �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ترتا لل�سيافة والتموين �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو م�سعب الرواحي املتحدة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بداية امل�سوار املتميزة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع عامل الروائع ال�ساملة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الطوي للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه ويو�سف اأبناء �سيف �سليمان العامري - 

ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف حمدان اأحمد ال�سيابي واإخوانه - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللوج�ستية لالأعمال واخلدمات - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف اليمان للم�ساريع واخلدمات �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جداول امللدة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�س حم�سة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة القرية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية للحلول والربجميات �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الظاهر الوطنية لالأثاث واملفرو�سات �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبدالرحيم اأحمد �سامل امل�سهلي و�سركاه 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتابط ال�ساملة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن حمدان وبدر املحروقي للتجارة - ت�سامنية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مظاهر حموت للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خط ال�ساكبية للتجارة واملقاولت - تو�سية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون اجلنوب للتجارة واملقاولت �س.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد بن علي ال�سيباين و�سريكه - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمد وعزان اأبناء علي بن حمد ال�سيباين 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سمال للخدمات الهند�سية والتجارة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع عمان مل�سحوق وزيت ال�سمك �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ترانيم ال�ساكبية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركــة عي�ســـى اخلرو�ســـي واأحمـــد ال�سليمانــــي 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الف�سول الأربعة للزراعة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمطة الر�سيل للحاويات �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء حمود بن علي العرميي و�سركائهم - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوؤذن للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفلك الدولية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساوي اأبو رعد �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سالة �سمد �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة م�سقط الدولية �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التحفة للمقاولت �س.م.م.

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

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات اأدم للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خمي�س اخل�سيبي واأولده للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القارن �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيفني �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سواعد املثالية �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة البلد املتحدة �س.م.م.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/12

باإعادة تنظيم مجل�س الدفاع

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 96/105 فـي �ساأن جمل�س الدفاع،

وعلى قانون التعبئة العامة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/76، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ي�سكل جمل�س الدفاع برئا�سة ال�سلطان القائد الأعلى، وع�سوية كل من:
- نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون الدفاع.

- وزير املكتب ال�سلطاين رئي�س مكتب القائد الأعلى.

- رئي�س جهاز الت�سالت والتن�سيق باملكتب ال�سلطاين.  

- رئي�س جهاز الأمن الداخلي.

- املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك. 

- رئي�س اأركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.

املــادة الثانيــــة 

ال�سلطانية،  واملرا�سيم  القوانني  فـي  عليهـــا  املن�ســـو�س  الأخـــرى  باخت�سا�ساته  الإخالل  دون 
�سالمــــة  علــــى  باملحافظة  املتعلقة  املو�سوعات  كافة  فـي  بالنظــر  الدفــاع  يختــ�س جملــ�س 

ال�سلطنة والدفاع عنها، وينعقد عند احلاجة اإلى اإعالن التعبئة العامة.

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

املــادة الثالثــــة 

يلغـــى املر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـم 96/105 امل�ســـار اإليــه، كما يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم 

اأو يتعار�س مع اأحكامه.

املــادة الرابعـــة 

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

�سـدر فـي : 11 من جمادى الثانية �سنــة 1442هـ

املـوافــــق : 25 من ينايــــــــــــــــــــــر �سنــة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/13

باإعادة تنظيم مجل�س الأمن الوطني

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/63 فـي �ساأن جمل�س الأمن الوطني،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ي�سكل جمل�س الأمن الوطني برئا�سة ال�سلطان القائد الأعلى، وع�سوية كل من:
- وزير املكتب ال�سلطاين رئي�س مكتب القائد الأعلى.

- رئي�س جهاز الت�سالت والتن�سيق باملكتب ال�سلطاين.

- رئي�س جهاز الأمن الداخلي.

- املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك.

- رئي�س اأركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.

ويجوز للمجل�س طلب ح�سور من يراه من غري الأع�ساء.

املــادة الثانيــــة 

يخت�س جمل�س الأمن الوطني بالنظر فـي كافة املو�سوعات املتعلقة بالأمن الوطني.

املــادة الثالثــــة 

ينعقد جمل�س الأمن الوطني  برئا�سة ال�سلطان القائد الأعلى  فـي احلالت التي يقدرها، 
وفـي غري تلك احلالت  يكون برئا�سة وزير املكتب ال�سلطاين رئي�س مكتب القائد الأعلى.

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

املــادة الرابعـــة 

يكون ملجل�س الأمن الوطني اأمني عام  ي�سدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين.

املــادة اخلام�ســة 

 يعاون جمل�س الأمن الوطني فـي ممار�سته اخت�سا�ساته اأمانة عامة، تتبع املكتب ال�سلطاين، 

وعدد من اللجان تتبع املجل�س، وي�سدر بتنظيم عمل الأمانة العامة وحتديد اخت�سا�سات 

ال�سلطاين  املكتب  وزير  من  قرار  اخت�سا�ساتها،  وحتديد  اللجان  وت�سكيل  العام،  الأمني 

رئي�س مكتب القائد الأعلى.

املــادة ال�ساد�ســـة 

يلغى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/63 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالــف هـــذا املر�ســـوم 

اأو يتعار�س مع اأحكامه.

املــادة ال�سابعـــة 

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

�سـدر فـي : 11 من جمادى الثانية �سنــة 1442هـ

املـوافــــق : 25 من ينايــــــــــــــــــــــر �سنــة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-10-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/14

باإجراء ترقيات وتعيينات ع�سكرية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يرقــى العميــد الركــن نا�سر بن �سالح بن �سعود املعويل اإلى رتبة لواء ويعني اأمينا عاما 
ملجل�س الأمن الوطني فـي املكتب ال�سلطاين.

املــادة الثانيــــة 

اأمينا  لواء ويعني  رتبة  اإلى  الزكواين  �سليمان  بن  �سليمان بن خالد  الركن  العميد  يرقى 
عاما لل�سوؤون الع�سكرية فـي املكتب ال�سلطاين.

املــادة الثالثــــة 

يرقى العميد الركن �سامل بن علي بن بدر احلو�سني اإلى رتبة لواء ويعني قائدا للحر�س 
ال�سلطاين العماين.

املــادة الرابعـــة 

يرقى العميد الركن م�سلم بن حممد بن متان جعبوب اإلى رتبة لواء ويعني قائدا لقوة 
ال�سلطان اخلا�سة.

املــادة اخلام�ســة 

يعني اللواء عبداللـه بن علي بن حمد احلارثي م�ساعدا للمفت�س العام لل�سرطة واجلمارك 
للعمليات.
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املــادة ال�ساد�ســــة 

للمفت�س  لواء ويعني م�ساعدا  رتبة  اإلى  ال�سيابي  نا�سر  بن  بن علي  العميد خليفة  يرقى 

العام لل�سرطة واجلمارك لل�سوؤون الإدارية واملالية.

املــادة ال�سابعــــة 

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

�سـدر فـي : 11 من جمادى الثانية �سنــة 1442هـ

املـوافــــق : 25 من ينايــــــــــــــــــــــر �سنــة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قــرار وزاري

 رقــم 2021/18

باإ�سدار الالئحة التنفـيذية لقانون حماية املناف�سة ومنع االحتكار

ا�ستنادا اإلى قانون حماية املناف�سة ومنع االحتكار ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠1٤/٦7،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٢٠/97 بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�سناعة اإلى وزارة 

التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإلى موافقة جمل�س الوزراء،  

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون حماية املناف�سة ومنع االحتكار املرفقة.

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�ســدر فـي : 11 من جمادى الثانية 1442هـ

املـوافـــــق : 25 من ينايـــــــــــــــــــــر 2021م 

                                                       قيـ�س بن حممـد بن مو�ســى اليــو�ســـف

                                                  وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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الالئحة التنفـيذية لقانون حماية املناف�سة ومنع االحتكار

الف�ســل االأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�س 
اإليه، كما يكون للكلمات والعبارات  عليه فـي قانون حماية املناف�سة ومنع االحتكار امل�سار 

االآتية املعنى املحدد قرين كل منها، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر: 
القانــون:

قانون حماية املناف�سة ومنع االحتكار.

الــوزارة:

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار.

الوزيــر: 

وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار.

مقدم الطلب:

ال�سخ�س الذي يقدم طلب اال�ستثناء املن�سو�س عليه فـي املادة )5( من القانون، اأو طلب 
الرتكيز االقت�سادي.

االتفاقيات:

التعاقدات بني االأ�سخا�س املتناف�سة فـي ال�سوق املعنية.

التكتل االحتكاري: 

قدرة �سخ�سني اأو جمموعة اأ�سخا�س يعملون معا ب�سكل مبا�سر، اأو غري مبا�سر على التحكم 
فـي ال�سوق املعنية وتقييد املناف�سة.

املــادة ) 2 (

يراعى عند حتديد املنتجات املعنية لل�سوق املعنية املعايري االآتية:
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1 - متاثل املنتجات فـي اخلوا�س، واال�ستخدام. 

فـي  الن�سبي  للتغري  نتيجة  اآخر  منتج  اإلى  املنتج  عن  امل�سرتين  حتول  �سهولة  مدى   -  ٢
ال�سعر على املدى الق�سري اأو نتيجة الأي عوامل تناف�سية اأخرى.

3 - القدرة على التحول اإلى املنتجات املعنية، وت�سويقها على املدى الق�سري دون تكبد 
تكاليف، اأو خماطر اإ�سافـية كبرية نتيجة للتغريات التي تطراأ على اأ�سعارها. 

٤ - التغيريات التي ت�سهدها ال�سوق التي تو�سح وجود منتجات بديلة.

التحول،  هذا  وحتديات  املحتملة،  البديلة  املنتجات  اإلى  الطلب  حتول  تكاليف   -  5
وتت�سمن التكاليف، والقيود التي تن�ساأ عن القوانني واللوائح والقرارات.

٦ - اآراء العمالء واملتناف�سني فـي ال�سوق.

املــادة ) 3 (

يراعى عند حتديد النطاق اجلغرافـي لل�سوق املعنية املعايري االآتية:
نتيجة  املعني بني مناطق جغرافـية  للمنتج  امل�سرتين  انتقال  على  القدرة  - مدى   1
كان  اإذا  وما  االأخرى،  التناف�سية  العوامل  فـي  اأو  االأ�سعار،  فـي  الن�سبية  التغريات 

البائعون يتخذون قراراتهم التجارية على اأ�سا�س هذا االنتقال.

٢ - �سهولة دخول مناف�سني وم�ستهلكني جدد اإلى ال�سوق املعنية.

3 - تكاليف النقل بني املناطق اجلغرافـية، وت�سمل تكلفة التاأمني والر�سوم اجلمركية 
التكاليف، والوقت الذي ت�ستغرقه لتزويد  والقيود غري اجلمركية، وغريها من 

املناطق اجلغرافـية باملنتجات املعنية من اأ�سواق داخلية، اأو خارجية.

٤ - اأ�سا�س انتقال امل�سرتين بني املناطق اجلغرافـية املختلفة نتيجة التغريات الن�سبية 
فـي االأ�سعار، اأو فـي العوامل التناف�سية االأخرى.

5 - مدى تاأثري التف�سيالت، ووالء العمالء ملنتج معني مقارنــة باملنتجـــات االأخــرى 
فـي النطاق اجلغرافـي.

٦ - اآراء العمالء واملتناف�سني فـي ال�سوق.
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 الف�ســل الثانــي

الهيمنــة

املــادة ) 4 (

تتحقق الهيمنة على ال�سوق املعنية فـي احلاالت االآتية:
1 - اإذا جتاوزت ح�سة ال�سخ�س )35%( خم�سة وثالثني فـي املائة من ال�سوق املعنية، 
النطاق  وعن�سر  املعنية،  املنتجات  عن�سر  اأ�سا�س  على  احل�سة  هذه  وحت�سب 

اجلغرافـي معا، خالل فرتة زمنية معينة.

٢ - قدرة ال�سخ�س على اإحداث تاأثري على اأ�سعار املنتجات، اأو على حجم املعرو�س منها 
فـي ال�سوق املعنية، مع عدم قدرة املناف�سني له على احلد من التاأثري على االأ�سعار، 

اأو حجم املعرو�س من املنتجات فـي ال�سوق املعنية، خالل فرتة زمنية معينة.

املــادة ) 5 (

يراعى عند تقدير الهيمنة العوامل االآتية:
1 - مدى قدرة ال�سخ�س على اإحداث تاأثري فـي �سعر، اأو كمية املنتجات اأو اخلدمات 

فـي ال�سوق املعنية على نحو م�ستقل عن مناف�سيه خالل فرتة زمنية معينة.

٢ - م�ستوى املناف�سة الفعلية اأو املحتملة فـي ال�سوق املعنية، مبا فـي ذلك عدد املناف�سني 
الن�سطني، وح�سة كل منهم فـي ال�سوق املعنية، واإمكانية تو�سع املناف�سني الفعليني 
قــوة  تفر�سهــا  التــي  والقــيود  جدد،  حمتملني  مناف�سني  دخول  اأو  امل�ستقبل،  فـي 

م�ساومة العمالء.

3 - تاأثيــــر حجـــم االإنتـــاج علـــى الـــعر�س، اأو الطلـــب الكلـــي علــى املنتــج، اأو اخلدمات 
فـي ال�سوق املعنية.

٤ - احلجم الكلي لل�سخ�س، مبا فـي ذلك االأ�سول، واالإيرادات، وعدد املوظفـني. 

5 - مدى قدرة ال�سخ�س، ومناف�سيه على الو�سول اإلى املواد الالزمة لالإنتاج، اأو قنوات 
التوزيع، واملبيعات. 
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٦ - ال�سلوك التجاري لل�سخ�س فـي ال�سوق املعنية. 

7 - التاأثري على وفرة وتنوع املنتجات اأو اخلدمات البديلة فـي ال�سوق املعنية.

8 - اأثر و�سول ال�سخ�س اإلى ال�سوق املعنية، اأو التو�سع فـيه، اأو اخلروج منه. 

9 - اأ�سعار اأو حجم توريد املنتجات لل�سخ�س فـي ال�سوق املعنية. 

املــادة ) 6 (

يتحقق و�سع التكتل االحتكاري فـي ال�سوق املعنية متى قام �سخ�سان اأو اأكرث باأي من االآتي: 
1 - اتباع �سلوك موحد، اأو �سيا�سة م�سرتكة فـي ال�سوق املعنية بني االأ�سخا�س كتحديد 
االأ�سعــار، اأو فـــر�س اأ�سعـــار اإعـــادة البيـــع، اأو ا�ستخـــدام لت�سعيـــر باأقـــل من التكلفـــة، 
ومنع  حل�س�س  املعنية  ال�سوق  تق�سيم  اأو  االفرتا�سي،  الت�سعري  اأ�سلوب  اتباع  اأو 

املنتجات البديلة من الدخول اإلى ال�سوق املعنية. 

٢ - غياب املناف�سة اأو احلد منها اأو اإ�سعافها بني االأ�سخا�س.

3 - وجود روابط اقت�سادية بني املنتجات املعنية، التي متكنهم من العمل على نحو 
م�ستقل عن مناف�سيهم وامل�ستهلكني.

الف�ســل الثالــث

الرتكيــز االقت�ســادي

املــادة ) 7 (

اإلى  املادة )11( من القانون كتابة  اأن يقدم طلب الرتكيز االقت�سادي وفقا الأحكام  يجب 
الوزارة على النموذج املعد لهذا الغر�س، مت�سمنا البيانات االآتية: 

وكافة  الطلب،  مبقدم  اخلا�سة  االت�سال  ومعلومات  والعنوان  واجلن�سية  اال�سم   -  1
االأ�سخا�س ذوي العالقة بالرتكيز االقت�سادي.

٢ - حتديد طبيعة الرتكيز االقت�سادي، وهيكله و�سورته )احتاد اأو اندماج اأو اجلمع 
واملدة  االقت�سادي(،  الرتكيز  اأ�سكال  من  اآخر  �سكل  اأي  اأو  اأكرث  اأو  اإدارتني  بني 

الزمنية املقرتحة الإكماله.
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3 - مربرات طلب الرتكيز االقت�سادي.

٤ - تقييم مقدم الطلب لل�سوق املعنية، وتقديرات احل�س�س ال�سوقية له.

5 - و�سف املنتجات املعنية فـي الرتكيز االقت�سادي، والرتتيبات الالزمة لتوفـريها 

من قبل االأ�سخا�س فـي ال�سوق املعنية.

٦ - القدرة االإنتاجية، والناجت اخلا�س باالأ�سخا�س فـيما يتعلق باملنتجات املعنية.

7 - معلومات عن اأهم املناف�سني، واالأن�سطة اخلا�سة بهم.

8 - حتديد اأهم املوردين، وعمالء االأ�سخا�س فـي ال�سوق املعنية.

9 - التاأثري املحتمل للرتكيز االقت�سادي على املناف�سة فـي ال�سوق املعنية.

1٠ - القيــــود التنظيميــــة فــــي ال�ســـوق املعنيــة، واأي معوقات للدخول فـي هذا ال�سوق، 

مبا فـي ذلك تلك املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية.  

املــادة ) 8 (

يجب اأن يرفق بالطلب املن�سو�س عليه فـي املادة )11( من القانون امل�ستندات االآتية:

1 - ن�سخة طبق االأ�سل من عقد التاأ�سي�س، اأو النظام االأ�سا�سي لالأ�سخا�س. 

٢ - ن�سخـــة طبـــق االأ�ســـل مـــن وثائـــق الت�ســــجيل، اأو التاأ�سيــ�س التجارية لالأ�سخا�س 

من اجلهات املخت�سة.

3 - ن�سخة طبق االأ�سل من ترخي�س مزاولة االأن�سطة ال�سادر من اجلهات املخت�سة، 

والتي ال ميكن مزاولتها اإال مبوجبه، كاالأعمال امل�سرفـية اأو التاأمني اأو االت�ساالت 

اأو اإنتاج الكهرباء وغريها، ون�سخة من التعديالت التي متت عليه.

الرتكيز  �سينتج عنه  الذي  الت�سرف  اأو  االتفاقية،  اأو  العقد،  ن�سخة من م�سروع   -  ٤

االقت�سادي.

الثالث  ال�سنوات  لالأ�سخا�س خالل  املدققة  ال�سنوية  املالية  القوائم  ن�سخة من   -  5

املا�سية.
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٦ - ن�سخ من التقارير والدرا�سات واال�ستبانات املعدة لغر�س تقييم الرتكيز االقت�سادي 
فـيما يتعلق بح�س�س ال�سوق والظروف التناف�سية واملناف�سني الفعليني واملحتملني، 
واالأ�سا�س املنطقي للرتكيز االقت�سادي واإمكانات منو املبيعات، اأو ظروف ال�سوق 

العامة، مع بيان تاريخ اإعداد الوثيقة، وحتديد ال�سخ�س امل�سدر لها.

7 - املوافقات التي ح�سل عليها مقدم الطلب من اجلهات املخت�سة بتنظيم املناف�سة 
خارج ال�سلطنة للرتكيز االقت�سادي اإن وجدت.

8 - املوافقــات ال�ســادرة مـــن اجلهـــات املخت�ســـة فــــي ال�سلطنـــة للرتكيـــز االقت�ســـادي 
اإن وجدت.

9 - تقرير باأ�سول وحجم اأعمال مقدم الطلب خارج ال�سلطنة.

1٠ - ما يثبت �سداد الر�سم املقرر.

11 - اأي م�ستندات اأخرى تطلبها الوزارة، اأو يعتربها مقدم الطلب �سرورية.

باللغة  بها ترجمة  اأجنبية فـريفق  بلغة  واإذا كانت  العربية،  باللغة  امل�ستندات  وتقدم كافة 
العربية م�سدقة ومعتمدة.

املــادة ) 9 (

ال يقبل الطلب اإذا كان غري م�ستوف البيانات، وامل�ستندات املن�سو�س عليها فـي املادتني )7( 
و)8( من هذه الالئحة، واأي بيانات اأو م�ستندات، اأو متطلبات اإ�سافـية تطلبها الوزارة. 

املــادة ) 10 (

االعتبار  فـي  االأخذ  مع  االقت�سادي  الرتكيز  على  املوافقة  طلب  فح�س  الوزارة  تتولى 
العوامل االآتية: 

1 - جمع املعلومات عن تاأثري الرتكيز االقت�سادي على املناف�سة.

٢ - م�ستوى املناف�سة الفعلية، اأو املحتملة فـي ال�سوق، اأو االأ�سواق املعنية.

3 - مدى �سهولة و�سول مناف�سني جدد اإلى ال�سوق اأو االأ�سواق املعنية، والعقبات التي 
حتول دون ذلك.
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٤ - مدى التاأثري املحتمل للرتكيز االقت�سادي على اأ�سعار ال�سلع واخلدمات فـي ال�سوق 
اأو االأ�سواق املعنية.

5 - مدى التاأثري املحتمل للرتكيز االقت�سادي على االبتكار واالإبداع والكفاءة الفنية 
فـي ال�سوق اأو االأ�سواق املعنية.

٦ - امل�ساهمة املحتملة للرتكيز االقت�سادي فـي ت�سجيع اال�ستثمار، وال�سادرات، وبناء 
القدرات الوطنية، والفائدة املحتملة التي توؤدي اإلى توفـري فر�س العمل، وزيادة 

القيمة املحلية امل�سافة.

7 - تاأثري الرتكيز االقت�سادي على م�سالح امل�ستهلكني.

ويجوز للوزارة عند فح�س الطلب عقــد اجتماعـــات مـــع مقدمـــي الطلـــب، اأو االأ�سخـــا�س، 
اأو ممثليهم، اأو وكالئهم، اأو غريهم.

املــادة ) 11 (

ي�سدر الوزير، اأو من يفو�سه قرارا ب�ساأن طلب املوافقة على الرتكيز االقت�سادي، فـي موعد، 
اأق�ساه )9٠( ت�سعون يوما من تاريخ تقدمي الطلب للوزارة م�ستوفـيا البيانات، وامل�ستندات 
املطلوبة، ويعترب الطلب م�ستوفـيا من تاريخ اإ�سعار مقدم الطلب باكتماله، ويعترب م�سي 

هذه املدة دون رد مبثابة موافقة على الطلب. 

املــادة ) 12 (

للوزير اتخاذ اأحد القرارات االآتية ب�ساأن طلب املوافقة على الرتكيز االقت�سادي:
1 - املوافقة على الطلب.

٢ - املوافقة على الطلب مع حتديد �شروط، والتزامات معينة. 

3 - رف�س الطلب، على اأن يكون الرف�س م�سببا.

املــادة ) 13 (

ال يجوز لالأ�سخا�س املعنية، خالل فرتة )9٠( الت�سعني يوما املن�سو�س عليها فـي املادة )11( 
من هذه الالئحة، اتخاذ اأي اإجراء اأو ت�سرف متعلق باإمتام الرتكيز االقت�سادي حمل الطلب.  
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املــادة ) 14 (

يجوز للوزارة، من تلقاء نف�سها فـي اأي وقت، اأو بناء على طلب مقدم من اأي جهة تتاأثر �سلبا 
باملوافقة على الرتكيز االقت�سادي خالل )٦٠( �ستني يوما من �سدور القرار، اإعادة النظر 
با�ستيفاء  املعنية  االأ�سخا�س  اأو  ال�سخ�س  التزام  لعدم  نتيجة  التاأثر  كان  اإذا  املوافقة،  فـي 

ال�شروط، واملتطلبات التي مت مبوجبها منح املوافقة على الرتكيز االقت�شادي.

املــادة ) 15 (

تتولى الوزارة متابعة مدى التزام االأ�شخا�ص املعنية بال�شروط، وااللتزامات املحددة فـي 
واإذا ثبت عدم االلتزام  املادة )1٢( من هذه الالئحة،  ال�سادر وفقا للبند )٢( من  القرار 
ت�سدر الوزارة قرارا باإلغاء قرار املوافقة على الرتكيز االقت�سادي، ويخطر ال�سخ�س كتابيا 
بهذا القرار قبل )3٠( ثالثني يوما على االأقل من تاريخ �سريانه، مع منحه مهلة حمددة 
لتوفـيق اأو�ساعه تقدرها الوزارة، وفـي جميع االأحوال يتعني على الوزارة اإبالغ االأ�سخا�س 
ذوي العالقة بالو�سيلة ذاتها التي مت االإبالغ بها عن القرار االأ�سلي، ون�سخة للجهات املخت�سة.

الف�ســل الرابــع

التظلمــات 

املــادة ) 16 (

اإلغاء  اأو  اإلى الوزير من القرار ال�سادر من الوزارة برف�س  يجوز ل�ساحب ال�ساأن التظلم 
املوافقة على الرتكيز االقت�سادي خالل )٦٠( �ستني يوما من تاريخ االإبالغ بقرار  طلب 

الرف�س اأو االإلغاء، بعد �سداد الر�سم املقرر لذلك، ويرد قيمة الر�سم حال قبول التظلم.

املــادة ) 17 (

يجب اأن يت�سمن طلب التظلم امل�ستندات، والبيانات االآتية:
1 - ا�سم وعنوان مقدم الطلب.

٢ - تاريخ �سدور القرار املتظلم منه، وتاريخ االإخطار به.

3 - ن�سخة من طلب املوافقة على الرتكيز االقت�سادي املقدم للوزارة حمل التظلم.

٤ - مو�سوع التظلم، واأ�سبابه.

5 - امل�ستندات املوؤيدة للتظلم.
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املــادة ) 18 (

يقيد التظلم فـي ال�سجل املعد لذلك على اأن ي�سلم اإلى مقدم الطلب اإي�سال مت�سمن اإثبات 
الت�سلم ورقم وتاريخ القيد. 

املــادة ) 19 (

يكون البت فـي التظلم خالل )3٠( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه، ويعترب م�سي هذه 
املدة دون البت فـيه مبثابة قبول له، وفـي جميع االأحوال يبلغ مقدم الطلب كتابيا بقرار 

البت فـي التظلم خالل )7( �سبعة اأيام من تاريخ �سدوره.

الف�ســل اخلامــ�س

ال�سبطية الق�سائية 

)البالغات و�سبط املخالفات(

املــادة ) 20 (

يحق للموظفـني الذين مت منحهم �سفة ال�سبطية الق�سائية وفقا الأحكام الف�سل الثالث 
من القانون القيام باالآتي:

1 - الدخول اإلى اأماكن، اأو مقار عمل اجلهات، اأو االأ�سخا�س اخلا�سعني للفح�س.

٢ - االطــــالع علــــى ال�سجـــالت، وامل�ستندات اخلا�سة باملن�ساآت، وملحقاتها، ومكاتبها 
التابعة لالأ�سخا�س اخلا�سعني للفح�س، واحل�سول على ن�سخ منها.

اأي �سخ�س فـي �ساأن  املعلومات، والتحقيق مع  اتخــــاذ االإجراءات الالزمة جلمع   - 3
ال�سادرة  والقرارات  الالئحة،  وهذه  القانون،  الأحكام  خمالفة  اأي  ارتكابه  �سبهة 

تنفـيذا لهما. 

٤ - اتخاذ االإجراءات الالزمة ل�سبط املخالفات، واحلفاظ على االأدلة.

ويلتزم املوظفون امل�سار اإليهم باملحافظة على �سرية املعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها، 
اجلهات  مبوافقة  اإال  اأخرى  جهات  اإلى  ت�سليمها  وال  عليها،  الغري  اإطالع  لهم  يجوز  وال 

الق�سائية املخت�سة.
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املــادة ) 21 (

القانون، وهذه  اأحكام  باأي �سبهة ملخالفة  ب�سكوى للوزارة  يجوز الأي �سخ�س تقدمي بالغ 
الالئحة، والقرارات ال�سادرة تنفـيذا لهما، كما يجوز لكل ذي م�سلحة تقدمي بالغ ب�سكوى 

مبخالفتها. 
وفـي جميع االأحوال يجوز للوزارة من تلقاء نف�سها التحقق من التزام االأ�سخا�س باأحكام 

القانون، وهذه الالئحة، والقرارات ال�سادرة تنفـيذا لهما.

املــادة ) 22 (

البيانات،  مت�سمنا  الغر�س  لهذا  املعد  النموذج  على  الوزارة  اإلى  ب�سكوى  البالغ  يقدم 
وامل�ستندات االآتية:

1 - ا�سم وعنوان ورقم هاتف مقدم البالغ، و�سورة من هويته.

٢ - نوع املخالفة حمل البالغ، ومرتكبها.

3 - بيان ال�سرر على املناف�سة، اإن وجد.

٤ - اأي بيانات اأو م�ستندات اأخرى تطلبها الوزارة، اأو يعتربها مقدم البالغ �سرورية، 
اأو داعمة لبالغه.

ويكون البالغ ب�سكوى موقعا من مقدمه، اأو من ميثله قانونا، ويكون البالغ، وامل�ستندات 
العربية،  باللغة  ترجمة  بها  فـريفق  اأجنبية،  بلغة  كانت  واإذا  العربية،  باللغة  به  املرفقة 

م�سدقة ومعتمدة. 
املــادة ) 23 (

اإي�سال مت�سمن  اإلى مقدمه  اأن ي�سلم  يقيد البالغ ب�سكوى فـي ال�سجل املعد لذلك، على 
اإثبات الت�سلم، ورقم، وتاريخ القيد. 

املــادة ) 24 (

يجب على موظفـي الوزارة - الذين مت منحهم �سفة ال�سبطية الق�سائية عند التحقق من 
جدية البالغ ب�سكوى اأو وجود �سبهة مبخالفة اأحكام القانون، وهذه الالئحة، والقرارات 
ال�سادرة تنفـيذا لهما - حترير حم�سر باملخالفة، ت�سلم ن�سخة منه اإلى املخالف، مت�سمنا 

االآتي: 
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1 - ا�سم حمرر املح�سر. 

٢ - ا�سم و�سفة ال�سخ�س املخالف. 

3 - تاريخ و�ساعة ومكان فتح املح�سر.

٤ - نوع املخالفة.

5 - االإجراءات التي مت اتخاذها.

٦ - البيانات وامل�ستندات املتح�سلة.

املــادة ) 25 (

حم�سر  املبا�سر  م�سوؤوله  بوا�سطة  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  منح  الذي  املوظف  يرفع 

املخالــفة املن�ســـو�س عليـــه فــي املــادة )٢٤( مــن هـــذه الالئحـــة، مرفقـــا بــه تقريــرا براأيــه 

اإلى الوزير، لل�سري فـي التحقيق، اأو احلفظ.

املــادة ) 26 (

اإذا وجه الوزير بال�سري فـي التحقيق، فـيتولى املوظف الذي منح �سفة ال�سبطية الق�سائية 

التحقيق مع املخالف، واالأ�سخا�س ذوي العالقة، ويحرر حم�سر بذلك. 

املــادة ) 27 (

وبالنتيجة  به،  ملخ�سا  يت�سمن  تقرير   - التحقيق  من  االنتهاء  بعد   - الوزير  اإلى  يرفع 

التي اأ�سفر عنها، وي�سدر الوزير، اأو من يفو�سه قرارا م�سببا يخطر به املبلغ، واملبلغ �سده، 

وجميع االأ�سخا�س ذوي العالقة مبا�سرة مت�سمنا واحدا اأو اأكرث من االآتي:

1 - اإجراء املزيد من التق�سي، والبحث خالل )1٤( اأربعة ع�سر يوما.

٢ - فر�س غرامة اإدارية، واإزالة املخالفة خالل )1٠( ع�سرة اأيام.  

3 - اإحالة امللف اإلى االدعاء العام.

٤ - حفظ امللف. 
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املــادة ) 28 (

يجـــوز لـــذوي ال�ســـاأن التظلـــم مـــن قــرار الوزير بفر�س الغرامة االإدارية املن�سو�س عليه 
فـي البند )٢( من املادة )٢7( من هذه الالئحة، اأو باحلفظ وفقا للبند )٤( من املادة )٢7( 
من هذه الالئحة، وذلك خالل )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطارهم بالقرار، ويجب 
البت فـي التظلم خالل )3٠( ثالثني يوما من تقدميه، ويعترب م�سي هذه املدة دون رد 
نهائيا،  التظلم  �ساأن  فـي  ال�سادر  القرار  يعد  االأحوال  جميع  وفـي  للتظلم،  رف�س  مبثابة 

وعلى الوزارة اإخطار �ساحب ال�ساأن بالقرار النهائي الذي مت التو�سل اإليه.

الف�ســل ال�ســاد�س

اال�ستثنــاءات

املــادة ) 29 (

يجوز للوزير ا�ستثناء اأي �سخــ�س ب�سفـــة موؤقتـــة، وملـــدة حمـــددة مـــن اأي اتـــفاق اأو اإجـــراء 
اأو اأعمال تتعلق باملنتجات فـي احلاالت التي توؤدي اإلى تخفـي�س التكاليف االأولية، وحماية 
واالإجراءات  لل�سوابط،  وفقا  وذلك  القانون؛  من   )5( املادة  حلكم  وفقا  امل�ستهلك  ونفع 

املحددة فـي هذا الف�سل. 
املــادة ) 30 (

البيانات  به  مرفقا  الغر�س،  لهذا  املعد  النموذج  على  اال�ستثنــاء  طلـــب  يقـــدم  اأن  يجب 
وامل�ستندات االآتية: 

1 - ا�سم مقدم الطلب وجن�سيته وعنوانه وو�سيلة التوا�سل. 

٢ - ن�سخة من عقد التاأ�سي�س وال�سجل التجاري.

3 - حتديد ح�سته ال�سوقية من ال�سوق املعنية.

٤ - ن�سخة طبق االأ�سل من ترخي�س مزاولة االأن�سطة ال�سادر من اجلهات املخت�سة 

والتي ال ميكن مزاولتها اإال مبوجبه، كاالأعمال امل�سرفـية اأو التاأمني اأو االت�ساالت 

اأو اإنتاج الكهرباء وغريها، ون�سخة من التعديالت التي متت عليه.
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5 - القوائم املالية ال�سنوية املدققة لل�سنوات الثالث االأخرية.

٦ - حتديد املو�سوع حمل طلب اال�ستثناء.

7 - تقرير باملربرات، واالأهداف من اال�ستثناء.

8 - اأي بيانات، اأو م�ستندات تدعم طلب اال�ستثناء تطلبها الوزارة، اأو يعتربها مقدم 
الطلب �سرورية. 

9 - ما يفـيد �سداد الر�سم املقرر.

ويقدم الطلب، وكافة امل�ستندات باللغة العربية، واإذا كانت بلغة اأجنبية فـريفق بها ترجمة 
باللغة العربية، م�سدقة ومعتمدة.

املــادة ) 31 (

تتولى الوزارة درا�سة طلب اال�ستثناء، ولها فـي �سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من اإجراءات، وتعد 
الكتمال  التالية  يوما  الت�سعني   )9٠( خالل  ب�ساأنه  املقرتحة  بالتو�سية  م�سفوعا  تقريرا 

ا�ستيفاء الطلب املتطلبات املن�سو�س عليها فـي الالئحة، ويرفع اإلى الوزير.

املــادة ) 32 (

يجب على الوزارة - عند درا�سة الطلب، وقبل اتخاذ قرار ب�ساأنه - التاأكد من اأن اال�ستثناء 
�سيوؤدي اإلى خف�س التكاليف االأ�سا�سية، وحماية، ونفع امل�ستهلك، وذلك مبراعاة االآتي:

1 - نوع املنتج، وحجم االإنتاج، ومقدار الطلب عليه من قبل امل�ستهلك.

٢ - م�ستوى تاأثري اال�ستثناء على العر�س اأو الطلــب الكلـــي علـــى املنتجـــات املماثلـــة 
فـي ال�سوق املعنية.

3 - م�ستوى املناف�سة الفعلية، واملحتملة فـي ال�سوق املعنية.

٤ - ما اإذا كان مقدم الطلب لديه، اأو من املحتمل اأن يكون له مركز مهيمن فـي ال�سوق 
املعنية.

5 - مدى �سهولة دخول مناف�سني جدد اإلى ال�سوق املعنية للمنتجات ذاتها.

٦ - التاأثري املحتمل لال�ستثناء على اأ�سعار املنتجات فـي ال�سوق املعنية.

التاأثري املحتمل لال�ستثناء على االبتكار، واالإبداع، والتجديد، والكفاءة التقنية   - 7
للمنتجات املعنية.
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اأو دعم قدرة  اأو الت�سدير،  امل�ساهمة املحتملة لال�ستثناء فـي ت�سجيع اال�ستثمار،   - 8
املوؤ�س�سات العمانية ال�سغرية واملتو�سطة على املناف�سة.

9 - اعتبارات احلفاظ على جودة ونوعية املنتجات، ومقت�سيات االأمن، وال�سالمة.

1٠ - الفوائد التي قد تعود على امل�ستهلك.

املــادة ) 33 (

الف�سل  اال�ستثناء وفقا الأحكام هذا  ب�ساأن طلب  التالية  القــرارات  اأيا من  الوزيــر  ي�ســـدر 
خالل )3٠( ثالثني يوما من تاريخ رفعه له:

1 - املوافقة على الطلب.

٢ - املوافقة على الطلب ب�شروط معينة، والتزامات حمددة.

اأن يتم االنتهاء منها  الدرا�ســة على الطلب، على  مـــن  املزيـــد  باإجـــراء  التوجيـــه   - 3
خالل )٤5( خم�سة واأربعني يوما من تاريخ االإعادة.

٤ - رف�س طلب اال�ستثناء، على اأن يكون القرار م�سببا.

ويعترب م�سي املدة املن�سو�س عليها فـي الفقرة االأولى من هذه املادة دون رد مبثابة املوافقة 
على طلب اال�ستثناء.

وفـي جميع االأحوال، يجب على الوزارة اإخطار مقدم الطلب بالقرار ال�سادر فـي �ساأن طلبه 
مبا�سرة باأي و�سيلة كانت. 

املــادة ) 34 (

جتديده  ويجوز  املوافقة،  قرار  فـي  الوزير  يحددها  التي  للمدة  �ساريا  اال�ستثناء  يكون 
مبوجب طلب جديد يقدم قبل انتهاء مدة اال�ستثناء بــ )٦٠( �ستني يوما على االأقل، ويتبع 

فـي �ساأن طلب التجديد االإجراءات ذاتها املحددة لتقدمي طلب اال�ستثناء ابتداء.

املــادة ) 35 (

موافقة  على  احل�سول  �سروطه،  تعديل  فـي  رغب  اإذا  اال�ستثناء  على  احلا�سل  على  يجب 
م�سبقة من الوزارة، ويتبع ب�ساأن طلب التعديل كافة ال�سوابط، واالإجراءات املحددة لتقدمي 

طلب اال�ستثناء ابتداء.
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املــادة ) 36 (

يجـــوز للوزيـــر، مـــن تلقـــاء نف�ســـه، اأو بنـــاء علــى طلب من اأي �سخ�س اأو جهة تتاأثر �سلبا 
اأن يكون القرار م�سببا،  اإلغائه، على  اأو  اأن ي�سدر قرارا بتعديل اال�ستثناء،  من اال�ستثناء، 

فـي االأحوال االآتية:
1 - تغري، اأو زوال الظروف، اأو اأحوال ال�سوق التي منح مبوجبها اال�ستثناء.

املوافقة  بال�شروط، واملتطلبات املحددة فـي قرار  التــزام �شاحب اال�شتثناء  عـــدم   - ٢
على اال�ستثناء.

3 - اأي اأ�سباب اأخرى تراها الوزارة، وتقت�سيها امل�سلحة العامة.

املــادة ) 37 (

اإذا كان �سادرا بناء على معلومات  يجـــب علـــى الوزيــر اإ�سدار قرار باإلغاء قرار اال�ستثناء 
غري �سحيحة، اأو �سابها غ�س، اأو تدلي�س.

الف�ســل ال�سابــع

اللجنــة اال�ست�ساريــة

املــادة ) 38 (

بت�سكيل  وي�سدر  املركز،  بعمل  املتعلقة  املو�سوعات  لبحث  ا�ست�سارية  جلنة  ت�سكيل  يجوز 
اللجنة، وحتديد اخت�سا�ساتها، ونظام عملها، ومكافاآت اأع�سائها، قرار من الوزير.

الف�ســل الثامــن

الغرامــات االإداريــة

املــادة ) 39 (

مـع عدم االإخـالل بالعقوبات املقررة فـي القانون، تفـر�س غرامة اإدارية مقـدارها )5٠٠٠( 
خم�سة اآالف ريال عماين على كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة، وت�ساعف الغرامة فـي 
املادة ارتكاب خمالفة مماثلة  اأحكام هذه  حالة تكرار املخالفة، ويعترب تكرارا فـي تطبيق 
خالل )5( اخلم�س �سنوات التالية الرتكاب املخالفة االأولى، وبالن�سبة للمخالفات امل�ستمرة 
اإدارية ال يزيد مقدراها على )5٠٠( خم�سمائة ريال عماين عن كل يوم  فتفر�س غرامة 

ت�ستمر فـيه املخالفة، على اأال يزيد جمموعها على )1٠٠٠٠( ع�سرة اآالف ريال عماين.
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وزارة العمـــل
قـرار وزاري

رقــم 2021/12
بتعديـــل بعـــ�ض اأحكــــام 

القرار الوزاري رقم 2016/340 ب�صاأن ر�صوم اإ�صدار وجتديد 
تراخي�ض ا�صتقدام القوى العاملـة غيـر العمانيـة ومزاولة عملهــا

ا�ستنــادا اإلــى قانــــــون العمـل ال�ســـــادر باملر�ســـوم ال�سلطــــانــي رقــــــــم 2003/35،
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/89 باإن�ساء وزارة العمل وحتديد اخت�سا�ساتها واعتمـــــاد 

هيكلهـا التنظيمي،
بتـاريــخ  املنعقدة  فـي جل�سته رقم 2020/19،  ال�سادر  املوقــر  الـــوزراء  قـــرار جملـــ�س  واإلـــى 

2020/11/17م،
واإلى القرار الوزاري رقم 2016/340 ب�ساأن ر�سوم اإ�سدار وجتديد تراخي�س ا�ستقدام القوى 

العاملة غري العمانية ومزاولة عملها،
واإلــى مــوافقــــة وزارة املـــاليـــة،

وبناء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العــامــة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

ي�ستبــــدل بن�ســـو�س املـــواد الثانيـــة والثالثة والرابعة من القرار الوزاري رقم 2016/340 
امل�سار اإليه، الن�سو�س الآتية:

 "املــادة الثانيــــــة

تكون الر�سوم امل�ستحقة على اإ�سدار تراخي�س ا�ستقدام ومزاولة العمل لعامل غري عماين، 
وجتديدها على النحو الآتي:

العمانية ومزاولة  العاملة غري  القوى  ا�ستقدام  اإ�سدار وجتديد تراخي�س  اأول: ر�سوم 
عملها:
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اخلدمــــــــــــةم
ر�صم الرتخي�ض/ 

التجديد 
بالريال العماين

ر�صم ت�صجيل 
بيانات العامل 
بالريال العماين

اإجمايل
الر�صـم/ لكل 

عامل
 بالريال العماين

1

ترخي�س ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�س مزاولة العمل 

وت�سجيل بيانات العامل ل�سغل 
املهن العليا املعتمد ت�سنيفها 

من وزارة العمل واملهن 
املحددة فـي امللحق املرفق، 
اأو جتديد ترخي�س مزاولة 

العمل وت�سجيل بيانات 
العامل الذي يكون اأجره 

من )4000( اأربعة اآلف ريال 
عماين فاأكرث ح�سب املحدد 
فـي عقد العمل بغ�س النظر 
عن املهنة املقيد بها العامل 

)1(
واحد

)2000(
األفان

)2001(
األفان وواحد

2

 ترخي�س ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�س مزاولة العمل 
وت�سجيل بيانات العامل 

ل�سغل املهن املتو�سطة املعتمد 
ت�سنيفها من وزارة العمل، 
اأو جتديد ترخي�س مزاولة 

العمل وت�سجيل بيانات 
العامل الذي يكون اأجره من 
)2500( األفـني وخم�سمائة 
ريال عماين حتى )3999( 

ثالثة اآلف وت�سعمائة وت�سعة 
وت�سعني ريال عمانيا ح�سب 
املحدد فـي عقد العمل بغ�س 

النظر عن املهنة املقيد 
بها العامل 

)1(
واحد

)1000(
األف 

)1001(
األف وواحد
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اخلدمــــــــــــةم
ر�صم الرتخي�ض/ 

التجديد 
بالريال العماين

ر�صم ت�صجيل 
بيانات العامل 
بالريال العماين

اإجمايل
الر�صـم/ لكل 

عامل
 بالريال العماين

3

ترخي�س ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�س مزاولة العمل 
وت�سجيل بيانات العامل 

ل�سغل املهن الفنية 
والتخ�س�سية املعتمد 

ت�سنيفها من وزارة العمل

)1(
واحد

)600(
�ستمائة

)601(
�ستمائة وواحد

4

ترخي�س ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�س مزاولة العمل 

وت�سجيل بيانات العامل ل�سغل 
مهنة �سياد بحري حرفـي

)1(
واحــــــــد

)360(
ثالثمائة و�ستون

)361(
ثالثمائة وواحد 

و�ستون

5

ترخي�س ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�س مزاولة العمل 
وت�سجيل بيانات العامل

 ل�سغل املهن غري املحددة 
فـي البنود )4-1( 
من هذا اجلدول

)1(
واحد

)300(
ثالثمائة

)301(
ثالثمائة وواحد

6

ترخي�س ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�س مزاولة العمل 
وت�سجيل بيانات العامل 

لعامل منزل، ومن فـي حكمه 
)من عامل واحد حتى

"3" ثالثة عمال(

)1(
واحد

)140(
مائة واأربعون

)141(
مائة وواحد 

واأربعون
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اخلدمــــــــــــةم
ر�صم الرتخي�ض/ 

التجديد 
بالريال العماين

ر�صم ت�صجيل 
بيانات العامل 
بالريال العماين

اإجمايل
الر�صـم/ لكل 

عامل
 بالريال العماين

7

ترخي�س ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�س مزاولة العمل 
وت�سجيل بيانات العامل 
لعامل منزل، ومن فـي 

حكمه)من "4" اأربعة عمال 
فاأكــــــرث(

)1(
واحد

)240(
مائتان واأربعون

)241(
مائتان وواحد 

واأربعون

8

ترخي�س ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�س مزاولة العمل 
وت�سجيل بيانات العامل 

للعمال املزارعني ومربـــي 
الإبـل )من عامل واحد حتى 

"3" ثالثة عــمال (

)1(
واحد

)200(
مائتان

)201(
مائتان وواحد

9

ترخي�س ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�س مزاولة العمل 
وت�سجيل بيانات العامل 
للعمال املزارعني ومربي 

الإبــــل )مـــن "4" اأربعة عمال 
فاأكرث(

)1(
واحد

)300(
ثالثمائة

)301(
ثالثمائة وواحد

ر�ســـــــــــم تغيـــــــــري بيـــــــــانــــــــــــات العامــــــــــــــل10
)5(

خم�سة

ر�سم نقل خدمات عامل اإلى �ساحب عمل اآخر11
)5(

خم�سة
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ومزاولة  العمانية  العاملة غري  القوى  ا�ستقدام  تراخي�س  وجتديد  اإ�سدار  ر�سوم  ثانيا: 
عملها فـي املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة:

اخلدمةم
ر�صم الرتخي�ض/ 

التجديد 
بالريال العماين

ر�صم ت�صجيل 
بيانات العامل 
بالريال العماين

اإجمايل
 الر�صم / لكل 

عامل
 بالريال العماين

1

ترخي�س ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�س مزاولة العمل 
وت�سجيل بيانات العامل 

)من عامل واحد حتى "5" 
خم�سة عمال(

)1(
واحد

)100(
مائة

 )101(
مائة وواحد

2

ترخي�س ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�س مزاولة العمل 
وت�سجيل بيانات العامل 

)من "6" �ستة عمال 
حتى "10" ع�سرة عمال(

 )1(
واحد

)150(
 مائة وخم�سون

 )151(
مائة وواحد 

وخم�سون

3

ترخي�س ا�ستقدام اأو جتديد 
ترخي�س مزاولة العمل 

وت�سجيل بيانات العامل ل�سغل 
املهن املحددة فـي امللحق املرفق  

 )1(
واحد

)1000(
 األف 

 )1001(
األف وواحد

وينطبق البندان رقما )1( و )2( من اجلدول الوارد فـي البند )ثانيا( ملدة �سنتني فقط من 
تاريخ تاأ�سي�س املوؤ�س�سة، وفـي جميع الأحوال، يجب توافر ال�سرتاطات الآتية:

اأ - اأن تكون املوؤ�س�سة مملوكة لأ�سحاب عمل متفرغني لإدارتها - دون املتقاعدين - 
وم�سجلني لدى هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، وموؤمن عليهم لدى 
الهيئة العامة للتاأمينات الجتماعية، واأن ترتاوح اأعمار اأ�سحاب العمل بني )22( 

اثنني وع�سرين و)40( اأربعني �سنة. 
ب - اأن يكون الت�سهيل ملوؤ�س�سة واحدة فقط دون غريها من املوؤ�س�سات اململوكة لأ�سحاب 

املوؤ�س�سة.
ت�سغيل عماين واحد على الأقل فـي حال كان طلب الرتخي�س لعدد من )6( �ستة  ج - 

عمال اإلى )10( ع�سرة عمال.  
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املــادة الثالثــــــة

يجــــوز - عنــــد القت�ســـاء - اإ�ســدار تراخيــ�س موؤقتة ل�ستقدام ومزاولة العمل لعامل 
غري عماين، وحتدد الر�سوم امل�ستحقة فـي هذه احلالة، على النحو الآتي:

الفئـــــــــةم
املدة 

بالأ�صهر
اإجمايل الر�صم 
بالريال العماين

1

ر�ســــــم ترخيــــــ�س اأو جتديــد 
ترخي�س ا�ستقـــــدام ومزاولـــــة العمــــــــــل

وت�سجيــل بيانـــات العامـــل  للمهن املحددة
 فـي البند )5( )اأول( من املادة الثانية

460

690

9135

2

ر�ســــــم ترخيــــــ�س اأو جتديــد 
ترخي�س ا�ستقـــــدام ومزاولـــــة العمــــــــــــــل،

وت�سجيــل بيانـــات العامـــل برتخي�س موؤقــــت للمهـــــن 
العليـــــــــا املعتمد ت�سنيفها من وزارة العمل 

4336

6502

9752

3

ر�سم ترخي�س اأو جتديــــــــد 
ترخي�س ا�ستقــــــــدام ومزاولــــــــة العمـــــــــــل

وت�سجيل بيانات العامل برتخيـــــ�س موؤقت للمهـــــن 
املتو�سطـــــــــة املعتمد ت�سنيفها من وزارة العمل

4169

6252

9377

4

ر�سم ترخي�س اأو جتديد 
ترخي�س ا�ستقـــــــــــدام ومزاولــــــــة العمــــــــــــــــــل

وت�سجيل بيانات العامل برتخي�س موؤقت للمهن 
الفنية والتخ�س�سية املعتمد ت�سنيفها 

من وزارة العمل

4101

6151

9226
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املــادة الرابعــــــة

ي�سدد �ساحب العمل كامل الر�سوم املبينة فـي املواد الثانية والثالثة من هذا القرار عند 

ا�ستخدامه الرتاخي�س ال�ساغرة امل�سرح له بهــا، وفـــي جميـــع الأحـــوال يكـــون الر�ســــم 

ترخي�س  اإ�سدار  نظري  الر�سم  كامل  ا�سرتداد  يجوز  ذلك  ومع  لال�سرتداد،  قابل  غري 

�ساحب  وفاة  حال  فـي  حكمهم  فـي  ومن  باملنازل،  للعاملني  العمل  ومزاولة  ا�ستقدام 

العمل، وعدم ا�ستفادته من الرتخي�س".

املــادة الثانيــــة

يلغـــى كــــل ما يخالـــــف هذا القـــــرار، اأو يتعــــار�س مــــع اأحكامـــــــه.

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد )90( ت�سعني يوما من تاريخ ن�سره.

�صــدر فـي : 14 من جمادى الثانية 1442هـ

املـوافـــــق : 28 من ينايـــــــــــــــــــــر 2021م 

د . حماد بن �صعيد بن علي باعوين

                                                                                     وزيـــــــــــــــــــــر الـــعـمـــــــــــــــــــــل
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ملحـق باملهن الواردة فـي البند )1( اأول 

والبند )3( ثانيا من املادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2021/12

اأول: مهن اأنظمة املعلومات

املهنــةماملهنــةم

اخت�سا�سي اأمن 1
اخت�سا�سي نظم 2وحماية نظم معلومات

معلومات جغرافـية

اإلكرتوين �سيانة اآلت مربجمة4اإلكرتوين �سبكات حا�سوبية3

ر�ســـام اإلكرتوين6اإلكرتوين �سيانة حا�سبات5

عامل جتميع7
فني اإلكرتوين - ات�سالت8 اأجهزة الر�سد الإلكرتونية

فني اإلكرتوين - اأجهزة طبية10فني اإلكرتوين - اأجهزة حتكم9

فني اإلكرتوين - اآلت مربجمة12فني اإلكرتوين - اإر�سال اإذاعي11

مربمج حا�سب اآيل14فني اإلكرتوين - �سبكات حا�سوبية13

م�سغل حا�سب اإلكرتوين16مهند�س حا�سب اإلكرتوين15

ثانيا: مهن املبيعات والت�صويق

املهنــةماملهنــةم

خــــــــــــــــازن2اخت�سا�سي مبيعات1

مدير جتاري4وكيل جتاري3

اخت�سا�سي م�سرتيات واللوج�ستيات5
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ثالثا: مهن الإدارة واملوارد الب�صرية

املهنــةماملهنــةم

اخت�سا�سي عالقات عامة2اخت�سا�سي اإدارة اأعمال1

مدير اإداري4اخت�سا�سي موارد ب�سرية3

رابعا: مهــن الإعــالم

املهنــةماملهنــةم

مرتب �سفحات2اخت�سا�سي اإعالمي1

م�سغل اآلة جتليد4م�سغل اآلة جتفـيف الورق3

م�سغل اآلة �سقل الورق6م�سغل اآلة زخرفة الكتب5

م�سغل اآلة طابعة الفاتر8م�سغل اآلة �سبغ الورق7

م�سغل اآلة طابعة دوارة10م�سغل اآلة طباعة اأ�سطوانية9

م�سغل اآلة طباعة ملونة12م�سغل اآلة طابعة اأوف�سيت11

م�سغل اآلة طي الورق14م�سغل اآلة طباعة م�سطحة13

وكيل دعاية اإعالن16م�سغل اآلة طالء ورق15

خام�صا: املهــن الطبيــة 

املهنــةماملهنــةم

م�ساعد �سيديل2م�سمد1

من�سق طبي3
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�صاد�صا: مهن املطـــارات

املهنــةماملهنــةم
م�سيف اأر�سي2مر�سد طريان1

مراقب اإقالع طائرات4مفت�س تذاكر3

مراقب هبوط طائرات6مراقب جوي5

مر�سد اأر�سي8مراقب نقل امل�سافرين باملطار7

�صابعا: املهــن الهند�صيــة

املهنــةماملهنــةم

مهند�س م�ساحة2مهند�س معماري1

مهند�س اإلكرتوين 4مهند�س مدين3

مهند�س ميكانيكي6مهند�س كهربائي5

مدير م�ساريع7

ثامنا: املهــن الفنيــة

املهنــةماملهنــةم
فني اإلكرتوين2فني اأبنية )مراقب اأبنية(1

فني ميكانيكي4فني طرق )مراقب طرق(3

فني توربينات بخارية6فني خمترب/ ميكانيكا الرتبة5

فني متديدات �سبكات الغاز8فني خمترب / مواد اإن�سائية7

فني حمطات حتويل10فني اإن�ساءات9

فني كهربائي12فني حمطات توليد11

فني �سيانة14فني معامالت حرارية13

فني كيميائي15
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اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــــالن

املقبولة وفقا لأحكام  التجارية  الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات  امللكية  تعلن دائرة 

ال�سادر  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التجارية  العالمات  )نظام(  قانون 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33 .

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138461

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سكر وال�ساي والقهوة والكاكاو والتوابل وامللح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القدر العاملية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138498

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطهرات)مطهرات تعقيم(، �سابون مطهر)�سابون تنظيف(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بات الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138700

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لقوارب واأدوات ومعدات ال�سيد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سراع الفخر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138886

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستلزمات املخابز واحللويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأ�سواء وادي العني للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 135 ر.ب: 516 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138996

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�سيز وورلد املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139792

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للزهور والنباتات الطبيعية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منارة الباطنة املميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140081

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلجز لل�سفر)حجوزات تذاكر �سفر(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وكالة املها لل�سفر وال�سياحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140151

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم م�سروبات اأ�سا�سا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هناء الوردي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140856

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور ال�سياع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140885

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأهيل والتدريب والتعليم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 82 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141029

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنجيد املقاعد وزينة ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بن حممد بن �سعيد البو�سعيدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141228

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الهواتف وملحقاتها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلطان للتنمية واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141241

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي خدمات الكافترييات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوا�سر للتموين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141242

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور، واأدوات التجميل، البخور، �سابون الزينة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهام اخلليج املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141364

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم التي تقدم الوجبات وامل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عري�ش ال�سيف املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141384

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فطائر حمالة بانكيك، فطائر، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، الوجبات اجلاهزة القائمة على 

املعكرونة، فطائر اأ�سا�سها دقيق، خبز بدون خمرية، �سندوي�سات، با�ستا، �ساي، �سوكوالتة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الت�سميم احلديث املبتكر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141437

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�ش الن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سة اجلوهرة الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141573

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفري املدينة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141662

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رقائق منتجات حبوب، طحني قمح.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنت امليمني الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141680

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب االأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املركز الوطني لالأ�سنان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141681

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تن�سيق الزهور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارة امليمني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141759

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كتب)جميع اأنواع الكتب(، ق�س�ش م�سورة)جميع اأنواع الق�س�ش(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اللبان للن�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141760

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع مرمي املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141761

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي خدمات قاعات الت�سلية، خدمات الت�سلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرفد لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141762

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توزيع املاء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سالح بن عبداللـه الغيالين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141763

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة يا�سر بن �سامل بن �سعيد ال�سنفري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141764

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرقمية،  اجلوية  االأر�ساد  حمطات  ذكية،  هواتف  الكهربائية،  البطاريات  �سحن  اأجهزة 

�سواقة فال�ش USB، اأجهزة ذاكرات حا�سوب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برق للتكنولوجيا املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141765

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل نحل)تربية النحل واإنتاج الع�سل و�سمع الع�سل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآل علي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141766

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور وال�سوكالتة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بلبل االأفراح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141767

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع فادات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141769

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم فـي املدار�ش الداخلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عقد املرجان املثالية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141770

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باملزاد العلني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه بن خمي�ش الفار�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141771

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خبز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خمي�ش بن عو�ش بن خمي�ش اجل�سا�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141772

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�ش، تف�سيل املالب�ش، اخلياطة، معاجلة االأقم�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ملعة للم�ساريع النموذجية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141774

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوق جتاري.

 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141776

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمدان العاملية ملعدات ولوازم التجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141780

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع لوازم الرحالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سادرات ال�سرق للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141783

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممعات ا�ستهالكية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سيف بن علي املرزوقي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141784

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق،  واإعالنية،  جتارية  لغايات  مهنية  معار�ش  تنظيم  واالإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر 

ترويج املبيعات لالآخرين.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�سراء اللواتية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141785

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)نقوم باإعداد الطعام كما هو احلال فـي املقاهي العامة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوب املنرتب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141786

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة تكييف الهواء)�سنع اأجهزة التكييف للهواء(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دملون العاملية للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141788

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم ومقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة فاطمة بنت عبداللـه ال�سيابية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141790

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، خدمات طب االأ�سنان، خدمات تقومي االأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة البيا�ش ال�ساطع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141791

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�ساعات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأم ه�سام

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141792

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثاث.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ستقبل حمرياء امل�سرق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141793

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حا�سبة،  اآالت  الكهربائية،  البطاريات  �سحن  اأجهزة  �سريطية،  م�سجالت  حا�سوب،  اأجهزة 

للت�سوير  كامريات  كهربائية،  حموالت  كهرباء،  مو�سالت  �سينمائي،  ت�سوير  كامريات 

اإ�سقاط، �سا�سات  الفوتوغرافـي، مكربات �سوت، �سماعات هواتف، �سا�سات فلورية، �سا�سات 

هاتف،  اأجهزة  م�سجلة،  حا�سوب  برامج  اإنقاذ،  ومعدات  اأجهزة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير 

م�سجالت فيديو، برامج األعاب/بيع احلا�سب االآيل واالإلكرتونيات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة منذر �سعيد عبداللـه اليافعي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141794

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سقف امللكي املثايل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141797

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم، اأ�سماك ق�سرية غري حية، حلوم دواجن غري حية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية للتوزيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141798

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ماء ال�سعري، مياه معدنية م�سروبات، مياه غازية، ع�سائر فواكه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية للتوزيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141800

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدينة الوفاء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141801

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سويق الرقمي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خليفه بن عبداللـه بن حمد العزاين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141803

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستف�سارات عن االأعمال، حما�سبة، اإعداد تقارير احل�سابات، ا�ست�سارات اإدارة االأعمال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بحر التميز للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141804

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكيا�ش مغلفات واأجربة، من املطاط للتغليف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املواهب الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141805

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فطائر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القر�ش االأبي�ش للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141806

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرايا جعالن املتكاملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141807

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات م�سادقة امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا ملعامالت التجارة االإلكرتونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامي الربيكي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141808

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنميط امل�ستهلك الأغرا�ش جتارية اأو ت�سويقية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قرن الك�سفة احلديث للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141809

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع قطع غيار ال�سيارات اجلديدة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة برج املقا�سري التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141810

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدقم لالإجنازات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141815

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة وتف�سيل العبايات الن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن �سيخان بن حممد احلرا�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141817

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سياء الغد للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141819

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات القهوة والكيك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القيمة النموذجية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141820

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تل�سكوب ل�سيانة اآبار النفط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141822

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كعك الوفل، خبز بان، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات 

قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، م�ساحيق ل�سنع املثلجات، مكعبات ثلج.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق الطموح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141824

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم واملقاهي التي تقدم الوجبات وامل�سروبات ال�سريعة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ترانيم ال�سرق احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141825

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم امل�سروبات والوجبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممد بن را�سد الدولية و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141826

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اخليام وم�ستلزمات التخييم االأخرى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سون الفليج العامرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141827

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية)العيادات الطبية بجميع اأنواعها(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عيادة القب�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141828

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمران لتطوير االأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141829

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق ال�سيب املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141830

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم واملقاهي التي تقدم الوجبات ال�سريعة وامل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللبي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141831

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حت�سريات من الفواكه الطازجة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ندى و�سيخة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21

 

-78-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141832

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املرجان التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141835

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دقيق ال�سعري، طحني قمح، �سكر، بن غري حمم�ش، قهوة، اأرز، توابل، �ساي، ملح.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغايل للم�ساريع النموذجية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141836

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأجهزة واالإمدادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبناء خما

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141845

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سعه ال�سم�ش الالمعة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141854

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل نحل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احل�سارة الرا�سخة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141855

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الديار العمانية للتطوير واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141857

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الودق لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141858

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوبرماركت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنتوت العاملية للت�سوق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141859

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطوير النظام االأ�سا�سي للكمبيوتر، تاأجري اأجهزة حا�سوب، برجمة احلا�سوب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حزم الطاقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141860

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع قطع الغيار اجلديدة وامل�ستعملة للمركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املعبيلة لل�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141865

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليح،  املعطلة  املركبات  اإ�سالح  م�ساعدات  املركبات،  �سيانة  ال�سيارات،  واإ�سالح  �سيانة 

�سحن املركبات الكهربائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سيال الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141866

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�ساور  اأ�سالك ف�سية، خيوط ف�سية جموهرات،  عقيق، متائم جموهرات، ف�سة مغزولة 

للزينة  دبابي�ش  للمجوهرات،  اليد، حلي �سغرية  ل�ساعات  اأحزمة  يد،  �ساعات  جموهرات، 

جموهرات، �ساعات �سم�سية، اآليات ال�ساعات، قالئد �سل�سلية جموهرات، قالئد جموهرات، 

خوامت جموهرات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربيق الزاهر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141870

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سبك املعادن، معاجلة املعادن.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمد بن حممد بن �سعيد احل�سرمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141871

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات عر�ش عامة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواء االحرتاف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141872

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد القهوة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141873

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة االإبداع الراقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141874

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة االأرين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141875

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الذهب،  طرق  جلد  مدبوغة،  غري  جلود  جلدي،  ر�سن  �سروج،  هياكل  مظالت،  حلقات 

حمافظ نقود، جلامات �سغرية، �سيور ملعدات اجلنود، علب اآالت مو�سيقية، ع�سي مظالت، 

ع�سي خيزران، قواعد ع�سي، �سكائم اللجام للحيوانات اأطقم للحيوانات، هياكل للمظالت 

اأو ال�سما�سي، حقائب مدر�سية، حمافظ للبطاقات حمافظ جيب، األواح جلدية، �سناديق 

اجلدي،  جلد  من  م�سنوعة  �سلع  للخيول،  بطانيات  للخيول،  اأطواق  للقبعات،  جلدية 

اأحزمة  احليوانات،  الأطقم  اأحزمة  معاجلة،  جلود  جلدية،  خمرمات  للحيوانات،  اأطواق 

اأجزاء من جلود غري مدبوغة،  اأرومات  اأحزمة جلدية،  جلدية لل�سروج، �سيور للزالجات، 

حقائب  مظالت،  تقليد،  جلود  لالأثاث،  جلدية  زخارف  م�سنعة،  �سبه  اأو  م�سنعة  جلود 

اأكيا�ش  �سياط،  لالأدوات،  فارغة  جلدية  اأكيا�ش  للركاب،  مطاطية  اأجزاء  االأطفال،  حلمل 

حيوانات،  اأطقم  اخليول،  لركب  واقيات  للنواب�ش،  جلدية  اأغطية  مظلية،  اأغطية  علف، 

غمامات خفيفة للخيول اأطقم للحيوانات، اأحزمة الأطقم احليوانات، حقائب ظهر، ر�سن 

للحيوانات، �سياط ذات ت�سع �سعب، �سيور ذقن جلدية، هياكل حقائب اليد، فرو، مقاب�ش 

اأكيا�ش ت�سوق، حقائب �سغرية  للمظالت، حمافظ جيب، حقائب ت�سوق مزودة بعجالت، 

يد،  حقائب  لل�ساطئ،  حقائب  املخيمات،  حقائب  للمت�سلقني،  حقائب  واالأوراق،  للوثائق 

للركوب،  �سروج  جلدية،  اأربطة  للتعبئة،  جلدية  واأجربة،  اأكيا�ش  حقائب  �سفرية،  حقائب 

جلدية،  م�سنوعات  ال�سفر  �سناديق  واالأوراق،  للوثائق  م�سطحة  جلدية  حمافظ  �سروج، 

ما�سية،  جلود  جلدية،  �سمامات  ال�سفرية،  للحقائب  مقاب�ش  �سفرية،  �سغرية  حقائب 

�سناديق جلدية اأو من األواح جلدية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأهداف الظاهرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

 تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141877

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بلقي�ش اجلابرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141879

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عن  االأعمال  معلومات  توفري  بالتجزئة،  البيع  لغايات  االإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�ش 

طريق مواقع االإنرتنت، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الربوج العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141883

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري اأماكن االإقامة املوؤقتة، خدمات النزل، خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح، خدمات الفنادق، 

خدمات املطاعم، حجز النزل، احلجز فـي الفنادق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوارق نزوى الدولية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141892

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التحفة الفنية للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141895

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زين العفية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141900

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التكنولوجيا املتنامية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

-90-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141905

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ش �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة املتو�سط للتجارة واالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141906

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإ�سراف على اإن�ساء املباين، هدم املباين، معاجلة املباين ملنع الرطوبة، عزل املباين، بناء 

ال�سفن، البناء، بناء حواجز اأمواج ر�سيفية، البناء بالطوب، تعبيد الطرق، االإن�ساء، اإن�ساء 

و�سيانة خطوط االأنابيب، اإن�ساء املوانئ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�سيميدي�ش للهند�سة البحرية واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141907

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة زايد امل�سهلي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141908

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سيارات، تاأجري القوارب، تنظيم رحالت بحرية، خدمات النقل الرتياد االأماكن  تاأجري 

ال�سياحية، تاأجري املركبات، ترتيب الرحالت ال�سياحية، حجز مقاعد ال�سفر، احلجز لل�سفر، 

االنرتنت،  عرب  تطبيق  عرب  لالآخرين  الركاب  نقل  خدمات  ترتيب  اللوجي�ستي،  النقل 

ترتيب تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�ش امل�سافرين اإىل اخلارج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141909

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املو�ش حلوى �سكريات،)بيع حلوى العمانية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فلج الفتح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141910

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية، تقدمي خدمات قاعات الت�سلية، تاأجري اللعب، تاأجري معدات اللعب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العبيداين للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141912

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واإ�سالح  املركبات  ميكانيك  واإ�سالح  ال�سيارات  وفرامل  حماور  املركبات)اإ�سالح  �سيانة 

مكيفات ال�سيارات وفح�ش املركبات بالكمبيوتر وتبديل زيوت املركبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريادة لتكنولوجيا ال�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141913

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�ش، تف�سيل املالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبهار املو�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141914

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات، ت�سحيم املركبات، غ�سل املركبات، تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات 

التلميع  املركبات،  لل�سداأ، �سيانة  املركبات مبواد م�سادة  املركبات، معاجلة  تلميع  االآلية، 

تغيري بطاريات  ت�سليح،  املعطلة  املركبات  اإ�سالح  املركبات، م�ساعدات  تنظيف  بالورني�ش، 

ال�سيارات(،  كهرباء  و�سيانة  الكهربائيني)اإ�سالح  خدمات  العجالت،  موازنة  ال�سيارات، 

�سحن املركبات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فهد بن حممد �سليمان البادي و�سريكه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141915

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سريف  اأ�سمنت، طوب، جماري  للبناء،  قارية  بناء خر�سانية، منتجات  عنا�سر  خر�سانة، 

غري معدنية، ورق اأ�سفلتي مقوى للبناء، مباين غري معدنية، ورق للبناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التاأثري املتميز للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141916

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات التجميل والعطور وال�سابون والبخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سم�ش اخلليج الربونذية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141917

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فخر ال�سرق االأو�سط لال�ستثمارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141921

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدار�ش احل�سانة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكنان للتجارة واأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141930

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حالق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سمات العامرات لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141934

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موا�سم العزبة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141935

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأجهزة وم�ستلزمات الهواتف النقالة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة نخيل ال�سباخ للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141937

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجنا�ش للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141938

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهم املنطلق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141939

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تخطيط وت�سميم نظم احلا�سوب التي ت�ستخدم فـي تكامل تكنولوجيات املعدات احلا�سوبية 

والربجمات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول اجليولوجية الهند�سية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141940

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب، تركيب واإ�سالح التلفونات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأر�ش املرجان ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141941

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستح�سرات املداواة بخال�سات االأع�ساء اأو الغدد)االأع�ساب الطبية ال�سعبية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية لالأع�ساب واحلجامة واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141942

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مالب�ش ريا�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خالد حميد علي احلارثي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141943

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز جتاري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للتطوير العقاري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141944

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات امل�ساتل)زراعة النباتات احلية الأغرا�ش الغر�ش والزينة وال�ستالت ) امل�ساتل ((.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�ساور اخل�سراء املميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141954

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سارق اخلالدية للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141955

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تدقيق احل�سابات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدولية للتدقيق واملراجعة القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 121 ر.ب: 814، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141956

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة الثقافة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141957

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة هيثم ال�سرقي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141958

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبرار الغيالنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141959

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ن�سخ ال�سور ، عر�ش ال�سلع، مكتبة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القفل املفتوح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141960

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإعادة التدريب املهني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة القيا�سات اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141961

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دورات درا�سية باملرا�سلة، خدمات الرتبية والتعليم، اإر�ساد التدريب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جبل ال�سمال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141963

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للقرطا�سية واالأدوات املكتبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141966

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأثاث وال�ستائر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التوازن املتحد املا�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141967

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل)بيع م�ستح�سرات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يا�سمني للعناية باجلمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141968

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن الكندي املتميز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141970

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ن�سيم الديواين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141971

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)مقاهي التي تقدم م�سروبات والطعام ب�سكل اأ�سا�سي )كافـي((.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن علي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141972

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�ش الن�سائية والعبايات وال�سيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زان املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141973

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي الطعام، مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سات النعيم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141974

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمة تقدمي ع�سائر واآي�سكرمي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو �سيهانة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141975

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حيوانات حية، مواد غذائية للحيوانات، اأ�سجار، خ�سب غري من�سور، نباتات، �ستول.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأبنو�ش لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142008

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية )عيادة جلدية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العي�ساوي للخدمات الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142063

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الهدايا وتغليفها وم�ستلزمات احلفالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ح�سن البلو�سي التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142068

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات ع�سري فواكه )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي، مطاعم(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلط االأحمر لالأعمال املتعددة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142190

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سا�سها  م�سروبات  حلويـات،  �سو�ش  معجنــات،  حلويــات،  حلــوى  قطــع  فطائــر،  حلويــات، 

ال�سوكوالتة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الذهب الهادي املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142270

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح وبيع احلا�سب االآيل والكامريات واأجهزة التحكم بالدخول.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مر�سى الهنا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142302

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمل بيع املواد الغذائية والكماليات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�ساكن الراحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142350

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكاالت الدعاية واالإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية للدعاية واالإعالن �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142432

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سعلة العربية املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141789

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سابك اأحذية، اأربطة �سعر، حوا�سي للمالب�س، اأ�سرطة للمالب�س الداخلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار بيمان ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142312

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فاطمة الهنائي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142018

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرعاية ال�سحية، خدمات طب الأ�سنان، التمري�ض الطبي، خدمات العالج، خدمات مراكز 

ال�سحة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: داما�ض للم�ساريع املتقدمة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141977

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب الرحالت ال�سياحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم �ساميون الدولية �ض.�ض.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141978

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع زهور ا�سطناعية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأقحوان املدينة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141979

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع القهوة والتوابل واحللويات و�ساي والأع�ساب وم�ستح�سرات التجميل والأواين املنزلية 

والك�س�سوارات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طراز لال�ستثمار �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141980

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ف�ساتني الأفراح. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه بن �سامل بن �سعيد الريامي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141981

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة )تقدمي امل�سروبات ال�ساخنة والباردة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سو�سن ال�سابرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141982

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع املواد الغذائية والبهارات واملك�سرات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبوالكالم �ساب مياه و�سركائه للتجارة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141984

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع احلديد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سقط لإنتاج احلديد �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141985

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التحليل الطبي لأغرا�ض الت�سخي�ض والعالج املقدمة  من قبل املختربات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلودة العربية الوطنية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141986

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تغليف ال�سلع، تفريغ احلمولة ، ت�سليم الب�سائع، خزن الب�سائع، التخزين، ال�سحن بال�سفن، 

النقل البحري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بدر الدقم الدولية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142016

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مراكز اللياقة البدنية ي�سمل مراكز كمال الأج�سام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الحتاد للحلول الريا�سية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142017

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات زراعية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعود بن نا�سر بن �سعيد النبهاين للتجارة �ض.�ض.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142020

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجماد احلد احلديثة للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142021

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روقة للخدمات الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142022

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العقارات،  اإدارة  الإ�سكان،  وكالء  العقارات،  وكالت  خدمات  ال�سم�سرة،  العقارات،  تاأجري 

مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج بيت القرن �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142023

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سفر وال�سياحة.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احللول امل�ستقبلية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142024

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ض اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رونق تنوف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142025

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري قنوات ات�سال للت�سوق عن بعد )اأن�سطة مزودي خدمة املدفوعات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الثواين للتكنولوجيا �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142038

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساعد بن علي بن عامر ال�سيابي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142040

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مروج قدى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30

-126-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142094

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املفرو�سات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الديوان الع�سري للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142140

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغطية للراأ�س،  القدم، جوارب طويلة، برييهات قبعات م�ستديرة م�سطحة، قبعات  لبا�س 

جوارب وكولونات، اأحذية ن�سفـية، اأطراف لبا�س القدم، واقيات مالب�س، �سياالت للمالب�س، 

اأحذية ذات اأربطة، ياقات مالب�س، ياقات للتدفئة، واقيات  من ال�سم�س، اأحزمة مالب�س، 

بنطلونات، مالب�س  اأغطيـــة لالأذنني مالبـــ�س،  قبعات، مالب�س جاهزة،  �سرتات، مالب�س، 

لراكبي الدراجات، مالب�س خارجية، قفافـيز مالب�س، اأو�سحة، اأحذية لكــرة القدم، اأحذية 

للريا�سة البدنية، مالب�س م�سادة للماء، اأغطية لتدفئة اليدين مالب�س، قفافـيز، مالب�س 

للريا�سة،  اأحذية  اأحذيــة،  لالأحذية،  �سيور  خارجية،  معاطف  لل�ساطئ،  اأحذية  لل�ساطئ، 

الكابات، قفازات للتزلج، اأحذية الكاحل، زي الكاراتيه، مالب�س ريا�سة اجلمباز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:م�ساريع عي�سى ال�سعيدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142141

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع النظارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ب�سملة التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142142

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنميط امل�ستهلك لأغرا�ض جتارية اأو ت�سويقية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمال وعلي للتجارة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142143

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات(،  اك�س�سوارات  املركبات)زينة  تلميع  ال�سيارات(،  وتلميع  )تنظيف  املركبات  غ�سل 

تنظيف املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بلد اخلري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142144

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، خدمات ت�سريح ال�سعر، اإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة لغايات 

الزراعة وتربية الأحياء املائية والب�ستنة والغابات، امل�ساعدة البيطرية، اإعداد ال�سيدلين 

للو�سفات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: براحة النخيل الدولية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142146

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ض لالأم والطفل، بيع مواد غذائية و�سحية لالأطفال )�سامبو، حليب(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمود بن �سعيد الزكواين للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142148

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العالج.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو �سيف اجلابري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142149

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كاكاو  م�سروبات  املنع�سة،  للمركبات  ثلج  �سناعي،  اأو  طبيعي  ثلج  �سكر،  بوظة،  حلويات، 

باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، �سربات مثلجات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جتلى للتـجارة والـمقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142150

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النزل)قاعات و�سالت الأفراح(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بن عبا�ض بوبر البلو�سي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142151

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املعتز و�سريكه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142152

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سندان ال�ساملة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142158

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب اإداري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة الأرزاق للتجارة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142159

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ض خارجية، مالب�ض مطرزة، اأدوات مانعة لنزلق الأحذية، مالب�ض �سائقي ال�سيارات، 

لبا�ض القدم، �سنادل ا�ستحمام، واقيات مالب�ض، �سيالت للمالب�ض، ياقات مالب�ض، �سدارات 

اأحزمة مالب�ض، مالب�ض، فرو مالب�ض،  مالب�ض داخلية، مالب�ض كتانية، بران�ض مالب�ض، 

قم�سان م�سرولة مالب�ض، مالب�ض داخلية ما�سة للعرق، مالب�ض جاهزة، اأغطية لالأذنني 

مالب�ض، بنطلونات ق�سرية مالب�ض، مالب�ض لراكبي الدراجات، قفافـيز مالب�ض، بطانات 

الفرو، جالبيات مالب�ض، م�سدات جلذع اجل�سم  اأجزاء  من مالب�ض، �سالت  من  جاهزة 

مالب�ض داخلية، م�سدات للق�سم ال�سفلي من جذع اجل�سم مالب�ض داخلية، مالب�ض م�سادة 

لتدفئة  اأغطية  مالب�ض،  مراييل  للمواليد،  مالب�ض  مالب�ض،  ال�سوف  من  اأثواب   للماء، 

اليدين مالب�ض، مالب�ض لل�ساطئ، جيوب املالب�ض، جاكيتات  من ال�سوف مالب�ض، جاكيتات 

مالب�ض، مالب�ض  من الورق، خمر مالب�ض، اأربطة راأ�ض مالب�ض، قم�سان داخلية مالب�ض 

داخلية، مالب�ض ن�سائية داخلية، مالب�ض للريا�سة البدنية، مالب�ض من جلد مقلد، مالب�ض 

جلدية، مالب�ض للحفالت التنكرية، اأحزمة للنقود مالب�ض، قبعات ورقية مالب�ض، مالب�ض 

مواد  على  حتتوي  مالب�ض  اجلمباز،  ريا�سة  مالب�ض  كتانية،  داخلية  مالب�ض  تقليدية، 

للتنحيف، املالب�ض املدموجة بالإ�ساءة.
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 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار الب�سوت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142167

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة للطابوق والبالط والرخام الطبيعي ، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

ملواد البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأ�سا�ض ال�ساملة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142168

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ض ال�سلع )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات والأواين املنزلية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مالمح الأفق ال�ساملة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142172

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدار�ض احل�سانة، التعليم فـي املدار�ض الداخلية، خدمات التعليم التي توفرها املدار�ض.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع البتكار الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142173

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، اإدارة العقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سموخ لال�ستثمار واخلدمات �ض.م.ع.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142174

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�ض اجلاهزة واحللي ال�سطناعية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�ض املعرفة لالأعمال الرائدة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142175

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سهل الأخ�سر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142177

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سهل الأخ�سر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142180

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للذهب واملجوهرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلواهر الذهبية الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142181

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة املفرو�سات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإجناز الكامل املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142182

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فجر الأ�سيل العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142183

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات واأدوات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خمي�ض اأحمد الو�ساحي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142184

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بالك فالمنغو

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142186

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري الدراجات النارية والهوائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ف�ساء للتكنولوجيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4

 

-140-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142187

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز النور لل�سحة واجلمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142188

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع اخلبز ومنتجاته.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرائع املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142189

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املباين من الداخل )تنظيف املباين العامة من الداخل واخلارج(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سمة الدنيا املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142191

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حت�سري اأو تعليب اأو حفظ الفواكه وع�سريها.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفرند ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142192

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حطب الوقود، فحم وقود، فحم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكوا�سر الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142193

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معجنات )�سنع الفطائر باأنواعها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الو�سام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142194

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للذهب واملجوهرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة طالل بن عامر بن ف�سل اللـه تبوك للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142195

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع حممدالعربي امل�ستقبلية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142213

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم دواجن غري حية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو عامر القا�سمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142216

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدار الذهبية العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142217

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأقم�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:م�ساريع حممد بن حميد اجلهوري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142223

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة برامج حا�سوب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حامت العربي للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142224

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سكرية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ع�سل زهرة الربيع الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142226

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التوحد  وذوي  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  املعاقي  بتاأهيل  )متخ�س�ض  الأطفـــال  رعايـــة 

والحتياجات اخلا�سة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريق املقامات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142227

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�ض.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املكلل للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142260

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�ساكبية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142261

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مو�سى عبدالرحمن ح�سن و�سركاه �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142262

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحذية للريا�سة، قم�سان للريا�سة، مالب�ض للريا�سة البدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة علوي عمر باعمر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142264

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإر�سال الر�سائل، نقل الربقيات، خدمات برقية، خدمات التلفونات، الت�سالت التلفونية، 

احلا�سوبية،  الطرفـيات  عرب  الت�سالت  اخللوي،  بالتلفون  الت�سالت  التلك�ض،  خدمات 

نقل الر�سائل وال�سور عرب احلا�سوب، نقل الربيد الإلكرتوين، معلومات حول الت�سالت، 

الت�سال،  تاأجري معدات  املودم،  اأجهزة  تاأجري  الب�سرية،  الألياف  �سبكات  الت�سالت عرب 

خدمات لوحات الن�سرات الإلكرتونية خدمات ات�سالت، توفـري تو�سيالت خا�سة عرب �سبكة 

اإمكانية تو�سيل  حا�سوبية دولية، توجيه وربط الت�سالت، الجتماعات عن بعد، توفـري 

امل�ستخدم ب�سبكة حا�سوب عاملية، تاأجري الدخول اإىل �سبكات حا�سوبية عاملية، توفـري قنوات 

ات�سال للت�سوق عن بعد، توفـري حجرات عرب الإنرتنت، توفـري الربط بقاعدة معلومات، 

خدمات الربيد ال�سوتي، نقل بطاقات املعايدة على الإنرتنت، نقل امللفات الرقمية، البث 

الال�سلكي، خدمات املوؤمترات بالفـيديو، توفـري املنتديات ال�سبكية، تدفق البيانات املتوا�سلة 

عرب الإنرتنت، ات�سالت ل�سلكية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تقنيات التميز ال�سطناعي �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142265

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ض ال�سلع، دعاية واإعالن، تاأجري امل�ساحات الإعالنية، تاأجري وقت للدعاية والإعالن 

فـي و�سائل الإعالم، كتابة ن�سو�ض الدعاية والإعالن، التخطيط لغايات الدعاية والإعالن، 
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اإنتاج الأفالم الإعالنية، ت�سويق، ت�سميم مواد دعائية، كتابة ن�سو�ض ال�سيناريوهات لغايات 

اإعالنية، اإنتاج برامج الت�سوق عن بعد، ال�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات الت�سال فـي جمال 

الدعاية، الت�سويق ال�ستهدافـي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موا�سم للتجارة والإعالن �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142268

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيباين والهنائي العاملية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142272

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تلميع املركبات، تنظيف املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماء اخل�سراء الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142293

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )مطعم(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الر�سيم ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142294

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز الفار�ض لال�ستثمار والرتويج والتجارة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142295

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(، خدمات املطاعم )املطاعم(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مها ال�سرادي للتجارة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142296

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، الرعاية ال�سحية، امل�ساعدة الطبية، العالج الطبيعي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سعود بن حممد املعمري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142301

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل الربي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممد باجابر العاملية للتجارة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142304

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع رفاق اخلري احلديثة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142305

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم واملقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار املذهلة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142306

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت للطعام، زيت ذرة للطعام، زيت �سم�سم، زيت زيتون للطعام، زيت دوار ال�سم�ض للطعام، 

زيت جوز الهند للطعام، زيت بذر الكتان معد لالأكل، زيت بكر ممتاز، زيت فول ال�سويا 

للطعام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتحـــدة للمنتجــــات الطبيعيـــة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142307

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�سيماء لطب الأ�سنان �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142309

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بخور، عطور، اأعواد البخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائح البدور لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142311

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ت�سريح ال�سعر)حالق رجايل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن الب�سائر للتجارة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 127463

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجية الأعمال وتف�سيل الن�ساط املكتبي.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل الزين مل�ستح�سرات التجميل فرع - 4

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 80290 النهدة, ال�سارقة, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/4/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 127464

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  املالب�ش,  وكي  غ�سيل  مواد  الأقم�سة,  تبي�ش  م�ستح�سرات 

وجلي وك�سط, �سابون, عطور وزيوت عطرية, م�ستح�سرات جتميل, غ�سول لو�سن لل�سعر, 

منظفات اأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل الزين مل�ستح�سرات التجميل - 4

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 80290 النهدة, ال�سارقة, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/4/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

-158-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 127539

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالبـــ�ش,  وكــــي  غ�سيــــل  فــــي  ت�ستعمـــل  اأخـــرى  ومواد  الأقم�ســـة  تبييـــ�ش  م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط, �سابون, عطور وزيوت عطرية, م�ستح�سرات 

جتميل, غ�سول)لو�سن(لل�سعر, منظفات اأ�سنان. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة يونيك �سبورت للتجارة العامة )�ش.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم 43/44 بر دبي, الفهيدي دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/4/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128816

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدقيــــق  وال�ساغــــو,  التابيوكــــا  الأرز,  ال�سطناعيـــة,  والقهـــوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 

املثلجة,  احللويات  واحللويات,  والفطائر  اخلبز  احلبوب,  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 

ع�سل النحل والع�سل الأ�سود, اخلمرية وم�سحوق اخلبيز, امللح, اخلردل, اخلل وال�سل�سات 

)التوابل(, البهارات, الثلج. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زعفران بديعي للتجارة �ش.ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

دبي,  ديرة,  ال�ساغية,  وعبدالعزيز,  حمدان  ملك   49-48 رقم  حمل  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�ش.ب: 64650, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128817

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زعفران بديعي للتجارة �ش.ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129400

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التبغ واأدوات املدخنني واأعواد الثقاب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جي اأند بي ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

رود,   ,3175 �ش.ب:  ال�سوق  �ساحة  يامرا,  بناية  الثالث,  الطابق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

تورتول, جزر فـريجن الربيطانية, جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/6/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129926

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات جتميع وعر�ش املنتجات ل�سالح الآخرين, مع جمموعة متنوعة من )الب�سائع( 

خدمات  ب�سهولة,  الب�سائع  هذه  و�سراء  عر�ش  من  العمالء  ومتكني  نقلها(,  )با�ستثناء 

توفـري هذه اخلدمات بوا�سطة متاجر البيع بالتجزئة اأو منافذ البيع باجلملة اأو من خالل 

كتالوجات وطلبات الربيد اأو عن طريق الو�سائط الإلكرتونية, على �سبيل املثال, من خالل 

مواقع الويب اأو برامج الت�سوق التلفزيونية, اإدارة برامج ولء امل�ستهلك, الرتقيات املبيعات 

لالآخرين, خدمات الإعالن. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نابيه, كوم �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: برج الإبداع, الفجرية, �ش.ب: 442, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130728

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات  الكحولية,  غري  امل�سروبات  من  وغريها  الغازية  واملياه  املعدنية  املياه  البرية, 

وم�سروبات  امل�سروبات  ل�سنع  اأخرى  وم�ستح�سرات  الع�سائر  الفاكهة,  وع�سائر  الفاكهة 

الطاقة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جي اأند بي ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اجلزر العذراء الربيطانية

رود,   ,3175 �ش.ب:  ال�سوق  �ساحة  يامرا,  بناية  الثالث,  الطابق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

تورتول, جزر فـريجن الربيطانية , اجلزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/8/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130776

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

 اللحوم والأ�سماك والدواجن واللحوم, م�ستخل�سات اللحوم املحفوظة, املجمدة, املجففة

 والفواكه واخل�سراوات املطبوخة, الهالم, املربيات, الكومبوت�ش, البي�ش, احلليب واحلليب

ومنتجاته, زيوت الطعام والدهون. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا فري�ش ماركت �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: امليناء اجلاف, �ش.ب: 294040, جمارك امليناء اجلاف,  دبي, الإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130777

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سناعية, اأرز, التابيوكا وال�ساغو, الدقيق وامل�ستح�سرات 

ال�سكر, الع�سل, الع�سل الأ�سود,  الثلوج,  امل�سنوعة من احلبوب, اخلبز واملعجنات واحللويات, 

اخلمرية, م�سحوق اخلبز, ملح, خردل, اخلل, ال�سل�سات )التوابل(, التوابل, جليد. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا فري�ش ماركت �ش.م.ح 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: امليناء اجلاف, �ش.ب: 294040, جمارك امليناء اجلاف, دبي, الإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130778

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلبوب واملنتجات الزراعية والب�ستانية والغابات غري الواردة فـي فئات اأخرى, احليوانات 

احلية, الفواكه واخل�سراوات الطازجة, البذور, النباتات والزهور الطبيعية, مواد غذائية 

للحيوانات, �سراب ال�سعري. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا فري�ش ماركت �ش.م.ح 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: امليناء اجلاف, �ش.ب: 294040, جمارك امليناء اجلاف, دبي, الإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130779

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البرية, املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية, م�سروبات الفواكه 

وع�سائر الفاكهة, ال�سراب املركز وغريها من املواد ل�سنع امل�سروبات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا فري�ش ماركت �ش.م.ح 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: امليناء اجلاف, �ش.ب: 294040, جمارك امليناء اجلاف, دبي, الإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130780

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اجلمع والعر�ش ل�سالح الآخرين ملجموعة متنوعة من الب�سائع )با�ستثناء خدمات النقل(, 

مما يتيح للعمالء عر�ش و�ســـراء تلك الب�سائـــع, قد يتم توفـري هذه اخلدمات من قبل 

متاجر ومنافذ البيع بالتجزئة والبيع باجلملة, من خالل كتالوجات النظام الإلكرتوين 

اأو عـــن طريـــق و�سائـل الإعالم الإلكرتونية, على �سبيل املثال, مـــن خـــالل مـــواقع الويــــب 

اأو برامج الت�سوق التلفزيونية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا فري�ش ماركت �ش.م.ح 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: امليناء اجلاف, �ش.ب: 294040, جمارك امليناء اجلاف, دبي, الإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/8/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131929

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الربجميات )الربامج امل�سجلة(, ت�سهيل خدمات ال�سبكات الجتماعية عرب الإنرتنت, وبناء 

تطبيقات ال�سبكات الجتماعية ومتكني, حتميل, تنزيل, الو�سول واإدارة البيانات, الربامج 

التي ت�سمح بتحميل, الو�سول اإىل, والعر�ش على الإنرتنت, برامج العر�ش, برامج تقييم 

على  احلقيقي  الوقت  فـي  والعر�ش  ال�سخ�سية,  املواقع  وحتديث  اإن�ساء  برامج  املواقع, 

اأو  الإلكرتونية  الو�سائط  الإنرتنت, م�ساركة  اإن�ساء روابط   ,)Stream الإنرتنت )التدفق 

معلومات الكمبيوتر و�سبكات الت�سال. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بيكون لت�سميم واإدارة موقع الإنرتنت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

الدور14  رقم1  برج  مزايا  اأبراج  الوليد  بن  �سارع   3 قطعة  املرقاب  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

حمل ب2, الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/10/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م        

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131930

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لأغرا�ش  الإلكرتونية  الت�سال  و�سائط  على  الب�سائع  عر�ش  لالآخرين,  املبيعات  ترويج 

التجارية  املعلومات  الكمبيوتر,  �سبكات  على  الإنرتنت  عرب  الإعالن  بالتجزئة,  البيع 

التجارية  لالأغرا�ش  املعار�ش  تنظيم  امل�ستهلك(,  ن�سائح  )متجر  للم�ستهلكني  وامل�سورة 

الت�سويق والإعالن والرتويج,  العمل خدمات  ا�ستف�سارات  العمل,  اأو الإعالنية, معلومات 

ترويج مبيعات ال�سلع واخلدمات لالآخرين عرب �سبكات الكمبيوتر والت�سالت. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بيكون لت�سميم واإدارة موقع الإنرتنت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

الدور14  رقم1  برج  مزايا  اأبراج  الوليد  بن  �سارع   3 قطعة  املرقاب  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

حمل ب2, الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/10/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م        

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131931

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفـري حمركات البحث لالإنرتنت, اإن�ساء و�سيانة مواقع الويب لالآخرين, تاأجري برامج 

الكمبيوتر, �سيانة برامــج الكمبيوتــر مــزودي خدمـــة التطبيقـــات )ASP(, اأي ا�ست�سافـــة 

تطبيقات برامج الكمبيوتر لالآخرين. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بيكون لت�سميم واإدارة موقع الإنرتنت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

الدور14  رقم1  برج  مزايا  اأبراج  الوليد  بن  �سارع   3 قطعة  املرقاب  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

حمل ب2, الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/10/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م        

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

-165-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131932

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التوا�سل الجتماعي, معلومات حول خدمات ال�سبكات الجتماعية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بيكون لت�سميم واإدارة موقع الإنرتنت  

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

الدور14  رقم1  برج  مزايا  اأبراج  الوليد  بن  �سارع   3 قطعة  املرقاب  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

حمل ب2, الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/10/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م        

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132141

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التبغ, اأدوات املدخنني, الكربيت.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي اإم جيه اإند�سرتيز اإف زي - اإل اإل �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 31053 اجلزيرة احلمراء, راأ�ش اخليمة, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/10/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133313

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الزيوت ال�سناعية وال�سحوم وال�سمع, مواد الت�سحيم, الرتاكيب اخلا�سة لمت�سا�ش الغبار, 

والرتطيب واللزق, الوقود والإ�ساءة, ال�سموع والفتائل لالإ�ساءة, قوالب الفحم, الفحم, 

الفحم النفثا )naphtha(, زيت قطران الفحم, غبار الفحم. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جان واإخوانه و�سركائهم �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 1119 ر.ب: 114, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133314

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حقائب  الطريان,  حقائب  املحمولة,  احلقائب  القما�ش,  اأكيا�ش  الر�سمية,  غري  احلقائب 

اليد, حقائب اليد للطريان, حقائب ال�سفر وحقائب اليد لل�سفر, اجللود, واجللود املقلدة 

وامل�سنوعات من املواد املذكورة اأعاله, حقائب حمل امل�ستندات واملرفقات, حقائب, وحافظات 

امل�ستندات واحلقائب ال�سفرية واملظالت وال�سما�سي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جان واإخوانه و�سركائهم �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 1119ر.ب: 114 م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133315

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والأطفـــال,  والرجـــال  للن�ســاء  املالب�ش  امل�سنوعات من  الراأ�ش,  اأغطية  الأحذية,  املالب�ش, 

البلوزات,  البنطلونـــات,  البـــدلت,  الف�ساتني,  النعال,  اأو  الأبواط(   ( الأحذية  اأو  الأحذية 

القم�سان, التنانري, املراييل )للمالب�ش(, مالب�ش النوم, اأغطية الراأ�ش, ال�سرتات, املعاطف 

والقبعات, القم�سان وقم�سان ) تي �سريت(, الأزياء ر�سمي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جان واإخوانه و�سركائهم �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 1119 ر.ب: 114 م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133316

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الب�سري  امللكي لال�ستهالك  الغذاء  الب�سري,  النحل( لال�ستهالك  العكرب )�سمغ  الع�سل, 

ولي�ش لغايات طبية, اخلبز, الب�سكويت, م�ستح�سرات احلبوب لالإفطار, ال�سل�سات, توابل 

وال�ساي  القهوة  اأ�سا�سها  التي  قابلة للدهن والأطعمة اخلفـيفة  املواد  ال�سلطة, احللويات, 

والكاكاو وال�سوكولتة وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو والقهوة ال�سطناعية, الأطعمة 

اأ�سا�سها الع�سل, املواد قابلة  اأنواع الكعكة والأطعمة اخلفـيفة التي  اخلفـيفة التي تت�سمن 

للدهن التي حتتوي على الع�سل و/اأو غريها من منتجات النحل واملواد قابلة للدهن التي 

اأ�سا�سها ال�سوكولتة, امل�سروبات التي اأ�سا�سها ال�سوكولتة والكاكاو, الدقيق وامل�ستح�سرات 

والع�سل  النحل  ع�سل  واملثلجات,  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

الأ�سود, اخلمرية وم�سحوق اخلبيز, امللح, اخلردل, اخلل وال�سل�سات )التوابل(, البهارات, 

الثلج, اآي�ش كرمي, لنب جممد )حلويات مثلجة(, الأطعمة اخلفـيفة التي اأ�سا�سها احلبوب, 

الأطعمة اخلفـيفة التي اأ�سا�سها الأرز, ال�ساي, اأنواع ال�ساي التي حتتوي على ع�سل و�سمغ 

منتجات  الدوائي,  غري  النقيع  النحل,  منتجات  من  غريها  و/اأو  اللقاح  وحبوب  النحل 

امللكي  والغذاء  النحل  و�سمغ  ع�سل  على  املحتوية  اأو  امل�سنوعة  الأطعمة  وم�ستح�سرات 

وحبوب اللقاح و/اأو غريها من منتجات النحل.
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 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوين نيوزيالند )انرتنا�سيونال( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: نيوزلندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: يونايتد 5 اأند 6 ايه, 114 �سانت جورج باي رود, بارنل, اأوكالند, 1052, 

نيوزلندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133317

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلبز,  الب�ســـري,  لال�ستهـــالك  امللكي  الغذاء  الب�سري,  لال�ستهالك  النحل  �سمغ  الع�سل, 

الب�سكويت, م�ستح�سرات احلبوب لالإفطار, ال�سل�سات, توابل ال�سلطــة, مـــواد قابلة للدهن 

فـي هذه الفئة, احللويات, الأطعمة اخلفـيفة فـي هذه الفئة, الأطعمة اخلفـيفة التي اأ�سا�سها 

احلبوب, الأطعمة اخلفـيفة التي اأ�سا�سها الأرز, اأنواع ال�ساي, اأنواع ال�ساي التي حتتوي على 

ع�سل و�سمغ الع�سل وحبوب اللقاح و/اأو غريها من منتجات النحل, النقيع غري الدوائي, 

منتجات وم�ستح�سرات الأطعمة امل�سنوعة اأو املحتويــة علــى ع�ســل و�سمـغ الع�سل والغذاء 

امللكي وحبوب اللقاح و/اأو غريها من منتجات النحل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مانوكا دوكتور ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: نيوزلندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت 6, 114 �سانت جورج باي رود, بارنل, اأوكالند, 1052, نيوزلند

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133697

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبــــغ  يدويا,  ال�سجائــر  للف  املعد  التبغ  امل�سنع,  اأو  اخلام  التبغ  ال�سجائر, 

ال�سيجار,  طبية(,  غري  )لغايات  التبغ  بدائل  التبغ,  منتجات  الغاليني, 

اأعواد  �سيجار,  ولعات  �سجائر,  ولعات  رفـيع(,  )�سيجار  ال�سيجاريلــــو 

الثقاب, اأدوات املدخنني, ورق ال�سجائر واأنابيب ال�سجائر وفالتر ال�سجائر, اأدوات حممولة 

باجليب للف ال�سجائر, الآلت املحمولة باليد لإدخال التبغ فـي الأنابيب الورقية, ال�سجائر 

الإلكرتونية, ال�سوائل املعدة لل�سجائر الإلكرتونية, منتجات التبغ لغر�ش ت�سخينها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريتي�ش امرييكان توباكو )براندز( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غلوب هاو�ش, 4 تامبل بالي�ش, لندن, دبليو �سي 2 ار 2 بي جي, اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133698

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة قراءة الباركود, لوحات مفاتيح  اأجهزة نقاط البيع ببطاقات الهوية املغناطي�سية, 

الولوج عن طريق التوقيع الإلكرتوين, معدات ات�سالت ال�سبكة, برامج الكمبيوتر امل�سجلة, 

اآلت املحا�سبة, معدات معاجلة البيانات, البطاريات, �سا�سات املحطات التي تعمل باللم�ش 

التفاعلية, اأدوات التعرف على الوجه, بطاقات الرقاقة الإلكرتونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باك�ش كومبيوتر تكنولوجي )�سينزين( كو ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

نان�سان  بارك,  �سوفتوير  �سينزين   ,3 مبنى   ,402  -410 رقم  مكتب  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

دي�سرتيكت - �سينزين , ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133952

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سجائر, التبغ اخلام اأو امل�سنع, التبغ املعد للف ال�سجائر يدويا, تبغ الغاليني, منتجات 

ولعات  رفـيع(,  )�سيجار  ال�سيجاريلو  ال�سيجار,  طبية(,  غري  )لغايات  التبغ  بدائل  التبغ, 

ال�سجائر  واأنابيب  ال�سجائر  ورق  املدخنني,  اأدوات  الثقاب,  اأعواد  �سيجار,  �سجائر, ولعات 

باليد لإدخال  ال�سجائر, الآلت املحمولة  اأدوات حممولة باجليب للف  ال�سجائر,  وفالتر 

التبغ فـي الأنابيب الورقية, ال�سجائر الإلكرتونية, ال�سوائل املعدة لل�سجائر الإلكرتونية, 

منتجات التبغ لغر�ش ت�سخينها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريتي�ش اأمريكان توباكو )براندز( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غلوب هاو�ش, 4 متبل بالي�ش, لندن, دبليو �سي 2 ار 2 بي جي , اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133998

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الربجميات احلا�سوبية, الربجميات احلا�سوبية املتعلقة باإدارة توزيع ال�سبكات, مبا فـي ذلك 

ت�سيري التعامالت ور�سد م�ستويات املخزون واإدارة برامج الولء والإ�سراف على عمليات 

الرتويج الت�سويقية, الربجميات احلا�سوبية املتعلقة بجمع البيانات واإدارتها, الربجميات 

احلا�سوبية  الربجميات  والال�سلكية,  ال�سلكية  الت�سالت  فـي  ل�ستخدامها  احلا�سوبية 

الت�سالت  جمال  فـي  ال�سبكات  بني  للمحا�سبة  احلا�سوبية  الربجميات  للتنزيل,  القابلة 

للو�سول  احلا�سوبية  الربامج  التفاعلية,  احلا�سوبية  الربجميات  والال�سلكية,  ال�سلكية 

والربجميات  العتاد  فـيها,  والبحث  وت�سفحها  )ان-لين(  املبا�سرة  البيانات  قواعد  اإىل 

احلا�سوبية لتوفـري الت�سالت الهاتفـية املتكاملة مع �سبكات املعلومات العاملية املحو�سبة, 

وبطاقات  الأقرا�ش  البيانات,  قاعدة  تزمني  برجميات  البيانات,  قواعد  اإدارة  برجميات 
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اإدارة قواعد  الذاكرة امل�سجلة م�سبقا مع الربامج احلا�سوبية لإدارة املعلومات وبرجميات 

البيانات, تطبيقات الهاتف املحمول, تطبيقات الهاتف املحمول القابلة للتنزيل, الربجميات 

�سبكات  اإدارة  فـي  امل�ستخدمة  املحمول  الهاتف  تطبيقات  املحمولة,  لالأجهزة  والتطبيقات 

البيانات  جمع  فـي  امل�ستخدمة  املحمول  الهاتف  تطبيقات  املنتجات,  اأو  لل�سلع  التوزيع 

واإدارتها, الأجهزة لتخزين البيانات, تقدمي املعلومات وخدمات الن�سح وال�ست�سارة فـيما 

يتعلق بكل ما �سبق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديجيتال دي�سرتيبيو�سن للحا�سب الآيل �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

 ,9266 626 ند ح�سة, �ش.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اك�سيوم تاون, واحة دبي لل�سيليكون, 

دبي , الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133999

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة  املكتبي,  الن�ساط  الأعمال, تفعيل  الأعمال, توجيه  اإدارة  الدعاية والإعالن,  خدمات 

ال�سلع واخلدمات,  بيع  التحفـيزية لرتويج  املكافاآت  برامج  وتنفـيذ  ترتيب  الولء,  برامج 

خدمات اإعداد الفواتري من خالل من�سة مبا�سرة )ان-لين(, اإدارة قاعدة البيانات وامللفات 

املحو�سبة, خدمات اإدارة قواعد البيانات مبا فـي ذلك قواعد البيانات امل�ستندة اإىل ال�سحابة, 

خدمات معاجلة البيانات, اإن�ساء فهار�ش للمعلومات واملواقع واملوارد الأخرى املتاحة على 

�سبكات احلا�سوب العاملية وغريها من ال�سبكات الإلكرتونية و�سبكات الت�سالت لالآخرين, 

توفـري وا�سرتجاع املعلومات واملواقع واملوارد الأخرى املتاحة على �سبكات احلا�سوب العاملية 

وغريها من ال�سبكات الإلكرتونية و�سبكات الت�سالت لالآخرين, تنظيم حمتوى املعلومات 

اأخرى وفقا لتف�سيالت  اإلكرتونية وات�سالت  املقدمة عرب �سبكة حا�سوب عاملية و�سبكات 

املتعلقة بالأعمال وامل�ستهلك والتجارة عرب �سبكات حا�سوبية  املعلومات  امل�ستخدم, توفـري 
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و�سبكات الت�سال العاملية, خدمات الأعمال وحتديدا توفـري قواعد بيانات حا�سوبية فـيما 

واإدارة  ومراقبة  لالآخرين  وخدمات  منتجات  من  وا�سعة  جمموعة  وبيع  ب�سراء  يتعلق 

�سبكات التوزيع والتجارة, ت�سنيف الأدلة للن�سر على �سبكة الإنرتنت وغريها من ال�سبكات 

جمال  فـي  ال�ست�سارية  اخلدمات  تقدمي  والت�ساآلت,  احلا�سوب  و�سبكات  الإلكرتونية 

خدمات  الت�سويقية,  الدرا�سات  ذلك  فـي  مبا  ال�سوق  اأبحاث  اإجراء  للم�سنعني,  الت�سويق 

املعلومات والن�سح وال�ست�سارة املتعلقة بكل ما �سبق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديجيتال دي�سرت يبيو�سن للحا�سب الآيل �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

 ,9266 626 ند ح�سة, �ش.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اك�سيوم تاون, واحة دبي لل�سيليكون, 

دبي , الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134000

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات املالية, خدمات التعامالت املالية, خدمات الن�سح وال�ست�سارة والإدارة والبحث 

والتخطيط واملعلومات فـي املجال املايل, خدمات دفع الفواتري, ترتيب التعامالت املالية 

من خالل من�سة, توفـري تعامالت جتارية اآمنة, خدمات حتويل الأموال اإلكرتونيا ودفعها, 

اإجناز التعامالت املالية بني اأطراف ثالثة با�ستخدام من�سة مبا�سرة )ان-لين(, خدمات 

القيمة  وبطاقات  الر�سيد  ال�سحب من  وبطاقات  الئتمانية  البطاقات  الدفع عرب  اإجازة 

قيمة  ذات  �سندات  اأو  كوبونات  اإ�سدار  الدفع,  معاملة  ومعاجلة  منها  والتحقق  املخزنة 

اإدارة املطالبات املتعلقة  فـيما يتعلق بربامج الولء, توفـري كفالت املنتج املمددة, خدمات 

اإ�سالح ال�سلع ال�ستهالكية, توفـري عقود خدمات ب�ساأن ال�سلع  بكفالة املنتج, تقييم كلفة 

ال�ستهالكية, خدمات املعلومات والن�سح وال�ست�سارات املتعلقة بكل ما �سبق.
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 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديجيتال دي�سرت يبيو�سن للحا�سب الآيل �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

 ,9266 626 ند ح�سة, �ش.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اك�سيوم تاون, واحة دبي لل�سيليكون, 

دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134001

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلا�ســــوب,  بوا�سطـــة  اآلت�سالت  التـــ�ساآلت,  خدمات  والال�سلكية,  ال�سلكية  الت�سالت 

الت�سالت  خدمات  البيانــــات,  بقواعـــد  والال�سلكـــية  ال�سلكية  الت�ســـالت  ارتباط  توفـري 

توفـري  والال�سلكية,  ال�سلكية  الت�سالت  اأنظمة  ت�سغيل  التفاعلية,  والال�سلكية  ال�سلكية 

و�سول الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية اإىل مراكز اخلوادم, نقل البيانات واملعلومات عرب 

الو�سائل الإلكرتونية مبا فـي ذلك عرب احلا�سوب اأو الهاتف املحمول, نقل امللفات الرقمية 

عرب الو�سائل الإلكرتونية مبا فـي ذلك عرب احلا�سوب اأو الهاتف املحمول, توفر الو�سول 

اإىل املواقع الإلكرتونية وقواعد البيانات ولوحات الن�سرات الإلكرتونية والندوات والأدلة 

املبا�سرة )ان-لين(, خدمات الربيد الإلكرتوين, خدمات املعلومات والن�سح وال�ست�سارات 

املتعلقة بكل ما �سبق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديجيتال دي�سرت يبيو�سن للحا�سب الآيل �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

 ,9266 626 ند ح�سة, �ش.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اك�سيوم تاون, واحة دبي لل�سيليكون, 

دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134002

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإلكرتوين  التوزيع املحو�سب, توفـري موقع  التوزيع, تخطيط  التو�سيل, خدمات  خدمات 

التو�سيل, توفـري موقع  التو�سيل واحلجوزات خلدمات  ي�سمل معلومات تتعلق بخدمات 

توفـري  التوزيع,  خدمات  وحجوزات  التوزيع  بخدمات  تتعلق  معلومات  ي�سمل  اإلكرتوين 

النقل  خدمات  وتو�سيلها,  وتعقبها  ترانزيت  حالة  فـي  املنتجات  جمع  ب�ساأن  معلومات 

والتو�سيل وحتديدا مراقبة تو�سيل املنتجات والطرود واإدارتها وتعقبها, خدمات تو�سيل 

خدمات  البيانات,  تخزين  املنتجات,  وتخزين  تغليف  الغري,  منتجات  وتوزيع  واإر�سال 

املعلومات والن�سح وال�ست�سارات املتعلقة بكل ما �سبق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديجيتال دي�سرت يبيو�سن للحا�سب الآيل �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

 ,9266 626 ند ح�سة, �ش.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اك�سيوم تاون, واحة دبي لل�سيليكون, 

دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/24

الزينة العاملية �ش.م.م        ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134003

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم وتطوير وهند�سة الربجميات احلا�سوبية املتعلقة باإدارة �سبكات التوزيع مبا فـي 

على  والإ�سراف  الولء  برامج  واإدارة  املخزون  م�ستويات  ور�سد  التعامالت  ت�سيري  ذلك 

عمليات الرتويج الت�سويقية, ت�سميم وتطوير وهند�سة تطبيقات الأجهـــزة النقالة, �سيانة 

ت�سميم  والال�سلكيــــة,  ال�سلكية  الت�ســـالت  برجميـــات  برجمـــة  احلا�سوبيــة,  الربجميات 

للبيانـــات,  الإلكرتونـــي  التخزيـــن  اأنظمـــة  ا�ست�سافة  البيانات,  قواعد  وهند�سة  وتطوير 

و�سيانة  مراقبة  البيانات,  حتويـــل  البيانــات,  تخزين  اأنظمة  وهند�سة  وتطوير  ت�سميم 

قواعد البيانات, خدمات احلو�سبة ال�سحابية, ت�سميــم وتطوير الربجميات املبا�سرة )ان-

لين( الغري قابلة للتنزيل, اإن�ساء فهار�ش للمعلومـــات املبا�سرة )ان-لين( واملواقع وغريها 
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الإلكرتونية, خدمات  الإنرتنـــت وغريهـــا من �سبكات الت�سالت  املتاحة علــى  املوارد  من 

ال�ست�سارة املتعلقة بالعتاد احلا�سوبي والربجميات احلا�سوبية, خدمات املعلومات والن�سح 

وال�ست�سارات املتعلقة بكل ما �سبق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديجيتال دي�سرت يبيو�سن للحا�سب الآيل �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

 ,9266 626 ند ح�سة, �ش.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اك�سيوم تاون, واحة دبي لل�سيليكون, 

دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134004

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتخي�ش, الرتخي�ش للربجميات احلا�سوبية مبا فـي ذلك الربجميات القابلة 

للتنزيل وتلك الغري قابلة للتنزيل امل�ستخدمة فـي اإدارة �سبكات التوزيع مبا فـي ذلك ت�سيري 

التعامالت ور�سد م�ستويات املخزون واإدارة برامج الولء والإ�سراف على عمليات الرتويج 

وال�ست�ســــارات  والن�ســح  املعلومات  خدمات  توفـري  البيانات,  قواعد  ترخي�ش  الت�سويقية, 

املتعلقة بكل ما �سبق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديجيتال دي�سرت يبيو�سن للحا�سب الآيل �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

 ,9266 626 ند ح�سة, �ش.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اك�سيوم تاون, واحة دبي لل�سيليكون, 

دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134080

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأواين منزلية اأو مطبخية )ل حتتوي على معادن ثمينة اأو مطلية بها(, الأطباق امل�سنوعة 

اأو  الزجاجية  الأواين  اأو  ال�سلب  ال�سوف  اأو  للتنظيف  ومواد  معدات  املرن,  الأملنيوم  من 

البور�سلني اأو الفخار, اأم�ساط, اإ�سفنج, فر�ش )ولكن لي�ش فر�ش الطالء(, املواد امل�ستخدمة 

م�سغول  �سبه  اأو  م�سغول  غري  زجاج  التجاري,  لال�ستخدام  حاويات  الفر�ساة,  �سنع  فـي 

ا�ستخدام  اأو  العزل  لغري  الزجاجية  الألياف  البناء(,  فـي  امل�ستخدم  الزجاج  )با�ستثناء 

املن�سوجات, خيوط الألياف الزجاجية, ولي�ش لال�ستخدام الن�سيج, الأكواب, قوارير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جان واإخوانه و�سركائهم �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 1119, ر.ب: 114 م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134081

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سجائر, �سيجار, فالتر لل�سجائر, غاليني تبغ, اأكيا�ش تبغ اأوعية تبغ, ولعات للمدخنني, 

فالتر لل�سجائر, �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية, علب �سجائر, اأع�ساب 

للتدخني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيه اند بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق الثالث, بناية يامراج, �ساحة ال�سوق, �ش.ب: 3175, رود تاون, 

تورتول , جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134259

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم برامج كمبيوتر, حتليل اأنظمة كمبيوتر, ت�سميم اأنظمة كمبيوتر, ال�ست�سارات فـي 

جمال برامج الكمبيوتر, ال�ست�سارات فـي جمال تكنولوجيا الكمبيوتر, برجمة الكمبيوتر, 

ال�ست�سارات فـي جمال اأمن الكمبيوتر والبيانات, ال�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير 

فهار�ش  اإن�ساء  لالآخرين,  الإنرتنت  �سبكة  على  املواقع  و�سيانة  اإن�ساء  الكمبيوتر,  اأجهزة 

مبنية على املواقع الإلكرتونية تت�سمن معلومات عن الآخرين وت�سميمها, خدمات ت�سفـري 

الإلكرتونية  املراقبة  اإلكرتونيا,  البيانات  تخزين  احلا�سوبية,  املن�سات  تطوير  البيانات, 

تفعيل  الإنرتنت,  عرب  الهويات  �سرق  عمليات  عن  للك�سف  ال�سخ�سية  التعريف  ملعلومات 

مواقع الإنرتنت, ال�ست�سارات فـي جمال تكنولوجيا املعلومات, توفـــري املعلومات املبا�سرة 

برامج  �سيانة  كمبيوتـــر,  برامج  حتميل  الكمبيوتر,  برامج  اأو  اأجهزة  حول  )اأن-لين( 

الأنظمة  مراقبة  بعيـــد,  من  الو�ســـول  طريق  عن  الكمبيوتر  اأنظمة  مراقبة  كمبيوتر, 

الدخول غري  للك�سف عن  الأنظمة احلا�سوبية  الأعطال, مراقبة  للك�سف عن  احلا�سوبية 

للتنزيل  قابلة  غري  برامج  توفـري  احلا�سوب,  بيانات  ا�سرتجاع  للبيانات,  خرق  اأو  امل�سرح 

فـي  ال�ست�سارات  التكنولوجية,  ال�ست�سارات  التكنولوجية,  الأبحاث  )اأن-لين(,  مبا�سرة 

جمال تكنولوجيا الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية, حتديث برامج كمبيوتر, فتح الهواتف 

اخلرائط,  ر�سم  خدمات  الإنرتنت,  �سبكة  مواقع  ت�سميم  فـي  ا�ست�سارات  املقفلة,  النقالة 

خدمات احلو�سبة ال�سحابية, تاأجري اأجهزة وبرامج كمبيوتر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبل انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وان اأبل بارك واي, كوبرتينو, كاليفورنيا 95014 , الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134260

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التبغ, اأدوات املدخنني, الكربيت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سار للتجارة العامة �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 171611 دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136641

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم والأ�سماك والدواجن واللحوم, م�ستخل�سات اللحوم املحفوظة, املجمدة, املجففة 

والفواكه واخل�سراوات املطبوخة, الهالم, املربيات, الكومبوت�ش, البي�ش, احلليب واحلليب 

ومنتجاته, زيوت الطعام والدهون.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا فري�ش ماركت �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: امليناء اجلاف, �ش.ب: 294040, جمارك امليناء اجلاف, دبي, الإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136642

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سناعية, اأرز, التابيوكا و ال�ساغو, الدقيق وامل�ستح�سرات 

امل�سنوعة من احلبوب,اخلبز واملعجنات واحللويات, الثلوج, ال�سكر, الع�سل, الع�سل الأ�سود, 

اخلمرية, م�سحوق اخلبز, ملح, خردل, اخلل, ال�سل�سات )التوابل(, التوابل, جليد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا فري�ش ماركت �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: امليناء اجلاف, �ش.ب: 294040, جمارك امليناء اجلاف, دبي, الإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136643

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلبوب واملنتجات الزراعية والب�ستانية والغابات غري الواردة فـي فئات اأخرى, احليوانات 

احلية, الفواكه واخل�سراوات الطازجة, البذور, النباتات والزهور الطبيعية, مواد غذائية 

للحيوانات, �سراب ال�سعري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا فري�ش ماركت �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: امليناء اجلاف, �ش.ب: 294040, جمارك امليناء اجلاف, دبي, الإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136651

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البرية, املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�سروبات غري الكحولية, م�سروبات الفواكه 

وع�سائر الفاكهة, ال�سراب املركز وغريها من املواد ل�سنع امل�سروبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا فري�ش ماركت �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: امليناء اجلاف, �ش.ب: 294040, جمارك امليناء اجلاف, دبي, الإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136652

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اجلمع والعر�ش ل�سالح الآخرين ملجموعة متنوعة من الب�سائع )با�ستثناء خدمات النقل(, 

قبل  من  اخلدمات  هذه  توفـري  يتم  قد  الب�سائع,  تلك  و�سراء  عر�ش  للعمالء  يتيح  مما 

متاجر ومنافذ البيع بالتجزئة والبيع باجلملة, من خالل كتالوجات النظام الإلكرتوين 

اأو  الويب  املثال, من خالل مواقع  الإلكرتونية, على �سبيل  اأو عن طريق و�سائل الإعالم 

برامج الت�سوق التلفزيونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا فري�ش ماركت �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: امليناء اجلاف, �ش.ب: 294040, جمارك امليناء اجلاف, دبي, الإمارات 

العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136658

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية والبيطرية, امل�ستح�سرات ال�سحية لالأغرا�ش الطبية, الغذاء 

املكمالت  لالأطفال,  وغــذاء  البيطـــري,  اأو  الطبـــــي  املعدلــــة لال�ستخــــدام  الغذائية  واملواد 

و�سمع  الأ�سنان,  لوقف  مواد  ال�سمــادات,  ومواد  الل�سقات  واحليوان,  لالإن�سان  الغذائية 

ومبيدات  الفطريات  مبيدات  الهوام,  لتدمري  م�ستح�سرات  املطهرات,  الأ�سنان,  تنظيف 

الأع�ساب ال�سارة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيلد ميدل اإي�ست �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: قطعة اأر�ش رقم اإ�ش 30904 جبل علي, دبي, الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136659

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية والبيطرية, امل�ستح�سرات ال�سحية لالأغرا�ش الطبية, الغذاء 

املكمالت  لالأطفال,  وغذاء  البيطـــري,  اأو  الطبـــي  لال�ستخدام  املعدلة  الغذائيـــة  واملـــواد 

و�سمع  الأ�سنان,  لوقف  مواد  ال�سمادات,  ومـــواد  الل�سقــــات  واحليوان,  لالإن�سان  الغذائية 

ومبيدات  الفطريات  مبيدات  الهــــوام,  لتدمري  م�ستح�سرات  املطهرات,  الأ�سنان,  تنظيف 

الأع�ســـاب ال�سارة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيلد ميدل اإي�ست �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: قطعة اأر�ش رقم اإ�ش 30904 جبل علي, دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136687

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سجائر, �سيجار, فالتر لل�سجائر, غاليني تبغ, اأكيا�ش تبغ اأوعية تبغ, ولعات للمدخنني, 

فالتر لل�سجائر, �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية, علب �سجائر, اأع�ساب 

للتدخني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جى اأند بى ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق الثالث, بناية يامراج, �ساحة ال�سوق, �ش.ب: 3175, رود تاون , 

تورتول, جزر فـريجن الربيطانية, جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136688

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سجائر, �سيجار, فالتر لل�سجائر, غاليني تبغ, اأكيا�ش تبغ اأوعية تبغ, ولعات للمدخنني, 

فالتر لل�سجائر, �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية, علب �سجائر, اأع�ساب 

للتدخني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جى اأند بى ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق الثالث, بناية يامراج, �ساحة ال�سوق, �ش.ب: 3175, رود تاون , 

تورتول, جزر فـريجن الربيطانية, جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136689

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكثفات هوائية, اآلت �سفط الهواء, مولدات التيار املرتدد, ناقالت بال�سيور, �سيور للمولدات 

اآلت ثني, من�ساأت  الكهربائية, �سيور للناقالت, �سيور لالآلت, �سيور للمحركات واملكائن, 

مركزية للتنظيف بال�سفط, اآلت للطلي املائي امللون, مكائن تدار بالهواء امل�سغوط, مر�سات 

تدار بالهواء امل�سغوط لبثق املعاجني امل�سطكاوية, اآلت تدار بالهواء امل�سغوط, م�سخات 

تدار بالهواء امل�سغوط, �ساغطات الثالجات, ناقالت اآلت, غ�سالت �سحون, اأجهزة حلام 

كهربائية, اإلكرتودات للت اللحام, اآلت كهروميكانيكية لل�سناعات الكيميائية, اآلت طالء 

امل�ساعد,  ت�سغيل  اأجهزة  اآلت(,  اأجزاء  للم�ساعد)  �سال�سل  للم�ساعد,  �سيور  بالكهرباء, 

م�ساعد, اآلت للنق�ش البارز, اآلت نق�ش, �سالمل كهروبائية, معاجلات اأغذية )كهربائية(, 

الف�سالت,  من  التخل�ش  اآلت  غلفنة,  اآلت  املنزلية,  لالأغرا�ش  كهربائية  فواكه  ع�سائر 

اأو خرط اخل�سراوات,  مولدات التيار, مولدات الكهرباء, اآلت ت�سنيع الزجاج, اآلت ب�سر 

�سناديق ت�سحيم )اأجزاء اآلت(, حلقات ت�سحيم )اأجزاء اآلت(, مطاحن/جمار�ش كهربائية 

لالأغرا�ش املنزلية, اآلت طحن, مبادلت حرارية)اأجزاء اآلت(, مكائن وحمركات هيدرولية, 

اأجهزة حتبري للت الطباعة, اآلت كي, اآلت املطبخ الكهربائية, �سيور للم�ساعد, اأجهزة 

اعدا  املنزلية) ما  اأجهزة رفع, فرامات حلم)اآلت(, مطاحن لالأغرا�ش  امل�ساعد,  ت�سغيل 

اآلت  خالطات)اآلت(,  املناجم,  حفر  اآلت  املعدنية,  املياه  ت�سنيع  اآلت  باليد(,  تدار  التي 

خلط, اآلت ت�سكيل القوالب, قوالب)اأجزاء األت(, حمركات كهربائية ما عدا امل�ستخدمة 

فـي املركبات الربية, اآلت ت�سغيل القوالب, قوالب)اأجزاء اآلت(, اأر�سفة متحركة)اأر�سفة 

م�سي(, درج متحرك)�سالمل كهربائية( اآلت تعبئة, اآلت تغليف, م�سد�سات لر�ش الدهانات, 

م�سخات  الت(  )اأجزاء  بكرات  للبكرات,  ل�سقة  اأربطة  بكرات,  تق�سري,  اآلت  دهان,  اآلت 

ملن�ساأت الت�سخني, م�سخات)اآلت(, م�سخات)اأجزاء الت اأو مكائن اأوحمركات(, م�سخات 

تفريغ )اآلت(, خرامات للت التخرمي, اآلت تخرمي, رافعات ذات جرائد م�سننة وترو�ش, 

اآلت ت�سنيع اأوتار م�سارب التن�ش, اأجهزة حلام كهربائية, اأجهزة حلام تدار بالغاز, اأنابيب 

نفخ للحام تدار بالغاز, م�سابيح حلام, اآلت فرز لل�سناعة, ماكينات خياطة, قارنات لأعمدة 

الإدارة )اآلت(, حمامل لأعمدة نقل احلركة, اأعمدة اإدارة لالأنوال, �سفرات املحاريث, اآلت 

لربط احلزم, قطع ملحقة باملكان�ش الكهربائية لن�سر العطور واملطهرات, مكان�ش كهربائية, 
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اأجهزة غ�سيل, غ�ساآلت, غ�سالت تعمل بقطع النقد, غ�سالت)لغ�سل املالب�ش(,  اآلت بيع, 

�سخانات ماء)اأجزاء اآلت(, اأجهزة حلام كهربائية, اأجهزة حلام بالقو�ش الكهربائي, اأجهزة 

حلام تدار بالغاز, اآلت حلام كهربائية, خفاقات كهربائية لالأغرا�ش املنزلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوفوت برايفت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

ال�ساد�ش,  ال�سارع  الثالث,  الطابق  اأفـينيو  بيزنز   ,302 رقم  مكتب  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

كوريجان بارك بون- ماهارا�سرتا 41101 الهند , الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136691

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكيفات هواء للمركبات, اأجهزة تكييف الهواء, من�ساأت تكييف الهواء, اأجهزة تربيد الهواء, 

اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة من اجلو, جمففات هواء)جمففات(, من�ساأت تر�سيح الهواء, 

ت�سخني  اإعادة  اأجهزة  الهواء,  تنقية  ومكنات  اأجهزة  املاء,  اأو  الهواء  ملعاجلة  تاأين  اأجهزة 

املركبات  اإ�ساءة  من�ساأت  بالبخار,  الت�سخني  ملن�ساأت  الهواء, معقمات هواء, �سمامات هواء 

اجلوية, اأفران للخبازين, حجارة بركانية ت�ستخدم فـي ال�سوايات, مكنات الت �سنع اخلبز, 

حمم�سات خبز, مكنات �سنع اخلبز, مواقد, مواقد ا�سيتيلية, مواقد غازية, اأ�سواء ال�سقف, 

كهربائية  مكنات  للقهوة,  كهربائية  فالتر  مر�سحات  املركزية,  للتدفئة  حرارية  م�سعات 

ل�سنع القهوة, غاليات اأباريق كهربائية للقهوة, حمم�سات بن, ملفات) اأجزاء من معدات 

من�ساأت  الآلت,  اأجزاء  التربيـــد(, مكثفات غازية بخالف عدا  اأو  الت�سخــــني  اأو  التقطيــــر 

كهربائية,  طهو  اأواين  طهو,  ومعدات  اأجهزة  طهي,  اأوعية  تربيد,  اأوعية  الهواء,  لتكييف 

اأدوات ومن�ساأت تربيد, من�ساأت واآلت تربيد, من�ساأت تربيد ال�سوائل, من�ساأت تربيد املاء, 

من�ساأت تربيد التبغ, خممدات)تدفئة( مقايل عميقة كهربائية, اأجهزة اإزالة ال�سقيع عن 

املواد  املاء من  لإزالة  اأجهزة  املركبات,  زجاج  ال�سقيع عن  لإزالة  ت�سخني  اأجهزة  املركبات, 
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اأجهزة لإزالة الروائح الكريهة لي�ست لال�ستخدام ال�سخ�سي, خزائن  الغذائية الع�سوية, 

اأجهزة  جتفـيف,  اأجهزة  �سعر,  جمففات  هواء,  جمففات  عر�ش(,  مربدة)�سناديق  عر�ش 

ومن�ساأت جتفـيف, اأجهزة ومن�ساأت جتفـيف, اأجهزة لتجفـيف العلف والكالأ, اأجهزة تبخري, 

مراوح)لتكييف الهواء(, مراوح كهربائية لال�ستخدام ال�سخ�سي, مراوح) اأجزاء من من�ساأت 

تكييف الهواء, جمففات �سعر)جمففات(, مركمات حرارية, مبادلت حرارية لي�ست اأجزاء 

اآلت, م�سخات حرارة, اأجهزة اإعادة توليد احلرارة, م�سخنات كهربائية لر�ساعات الأطفال, 

�سخانات للحمامات, �سخانات لت�سخني املكاوي, دفايات للمركبات, �سخانات مغمورة, اأجهزة 

ت�سخني, اأجهزة ت�سخني كهربائية, اأجهزة ت�سخني لإزالة ال�سقيع عن زجاج املركبات, اأجهزة 

لت�سخني الوقود ال�سلب اأو ال�سائل اأو الغازي, اأغطية �سفط للمطابخ, اأفران الهواء ال�ساخن, 

اأطباق �ساخنة, ثالجات, اآلت واأجهزة ل�سنع الثلج, غاليات كهربائية, مواقد اأفران املطبخ, 

ب�سيالت  كهربائية,  م�سابيح  ب�سيال  م�سابيح,  ب�سيالت  للغ�سيل,  كهربائية  جمففات 

مل�سابيح الإ�سارات الإر�سادية للمركبات, اأجهزة اإ�ساءة بال�سمامات الثنائية, اأجهزة ومن�ساأت 

ال�سناعية,  لالأغرا�ش  ميكروويف  اأفران  الطهو(,  ميكروويف)اأجهزة  اأفران  لالإ�ساءة, 

دفايات اأطباق, اأطباق �ساخنة, اأجهزة واآلت تربيد, اأجهزة ومن�ساأت تربيد, حجرات تربيد, 

اأجهزة  ثالجات,  عر�ش(,  مربدة)�سناديق  عر�ش  خزائن  تربيد,  اأوعية  تربيد,  حجريات 

اإعادة ت�سخني املاء, �سوايات, حمم�سات خبز, من�ساأت واأجهزة تهوية)تكييف الهواء(, معدات 

تهوية )تكييف الهواء(للمركبات, ثالجات �سخمة, متديدات تر�سيح املياه, �سخانات ماء, 

اأجهزة واآلت لتنقية املاء, اأجهزة ومن�ساأت لإزالة ع�سر املاء, معقمات ماء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوفوت برايفت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

ال�ساد�ش,  ال�سارع  الثالث,  الطابق  اأفـينيو  بيزنز   ,302 رقم  مكتب  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

كوريجان بارك بون- ماهارا�سرتا 41101, الهند 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

-186-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137151

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملنتجات  وامليكا  والأ�سب�ستو�ش,  وال�سمغ,  الطربخي  املطاط, 

الأخرى,  الفئات  فـي  املدرجة  وغري  املواد  هذه  من  امل�سنوعة 

التعبئة والتوقف والعزل,  الت�سنيع, مواد  فـي  البال�ستيك فـي �سكل مقذوف لال�ستخدام 

اأنابيب مرنة ولي�ست معدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنكور األيد ذ.م.م ) وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 21152 ال�سارقة, الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137157

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دقيق  اإ�سطناعية,  قهوة  ال�ساجو,  )كا�سافا(,  تابيوكا  اأرز,  �سكر,  كاكاو,  �ساي,  قهوة, 

)اآي�ش بوظة  احللويات,  املخابز,  منتجات  احلبوب,  من  م�سنوعة   وم�ستح�سرات 

كرمي(, ع�سل, �سراب دب�ش, خمرية, م�سحوق اخلبيز, ملح, خردل, خل, توابل, بهارات, طعام 

مثلج, م�ستح�سرات عطرية للطعام, منكهات للحلويات, با�ستثناء الزيوت العطرية, منكهات 

بروتني  ذات  حبوب  قوالب  حبوب,  قوالب  جنمي,  يان�سون  للقهوة,  منكهات  للم�سروبات, 

كعك,  الرقيقة(,  )املعكرونة  النودلز  من  حم�سر  دقيق  )بانكيك(,  حمالة  فطائر  عايل, 

حمليات  �سعريية,  الوفل,  كعكة  الفانيال,  نكهة  للفانيال(,  )بديل  فانيلني  اإفرجني,  خبز 

للطهو,  البحر  ماء  مثلج(,  )طعام  البوظة  متا�سك  مواد  ال�سجق,  متا�سك  طبيعية,مواد 

ع�سب بحري )بهارات(, ب�سكويت من ال�سعري املنبت )امللت(, كب�ش قرنفل )بهار(, كيك مثلج 

)مثلجات(, غلوكوز لأغرا�ش الطهو, خبز حمم�ش, خبز حمم�ش حلو, خبز حمم�ش مالح, 
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خبز حمم�ش حار, خبز حمم�ش رقيق, خبز حمم�ش قليل امللح والدهون, خبز حمم�ش 

نار مفتوحة )م�سوي(, خبز حمم�ش  املحم�سة, على  فـي  الفرن,  فـي  مقلي)فـي مقالة(, 

الغذائية,  املواد  لطهو  تغليظ  عوامل  الطهو,  لأغرا�ش  غلوتني  اإ�سافات  و�ساخن(,  )بارد 

خمرية, وجبات خفـيفة اأ�سا�سها الأرز, وجبات خفـيفة اأ�سا�سها احلبوب, م�ستح�سرات نباتية 

ت�ستخدم كبدائل للقهوة, توابل �سلطة, جلي فواكه )حلويات(, حلويات من عجينة حلوة, 

منتجات  معكرونة,  لوز,  حلوى  �سوداين,  فول  حلويات  فطائر,  ح�سوة,  مع  اأ�سا�سي  ب�سكل 

خمابز, زجنبيل )بهار(, لنب جممد )حلويات مثلجة(, براعم نبات الكرب املخللة, كراميل 

)حلوى(, كري )بهار(, زبادي من احلبوب لال�ستهالك, كت�ساب )�سل�سة(, كي�ش )فطرية 

بالنعناع,  حلويات  )حلويات(,  �سو�ش  حلويات,  غذائية,  كمواد  حم�سر  غلوتني  ك�سرتد(, 

قرفة )بهار(, قهوة غري حمم�سة, ن�سا للطعام, ب�سكويت, ك�سرتد, ع�سيدة الذرة املطحونة, 

�سميد, دقيق �سوفان, �سعري مطحون, برغل للطعام الب�سري, خبز حمم�ش, ذرة, مطحونة, 

ذرة حمم�سة, فطائر حلم, كركم الطعام,ك�سك�ش مطحون, دقيق للطعام, نودلز )معكرونة 

رقيقة(, ثلج للمرطبات املنع�سة, ثلج طبيعي اأو �سناعي, م�سا�سات, اأقرا�ش اأرز, مايونيز, 

جلي  مرزبانية,  مالح,  ماء  الذرة,  ع�سيدة  مالتوز,  معكرونة,  اللوز(,  )ب�سكويت  مكرونة 

ملكية, دقيق البقول, دقيق تبيوكا الطعام, دقيق بطاط�ش الطعام, دقيق ذرة, دقيق, دقيق 

قمح, دقيق �سويا, دقيق ال�سعري, حلوى املو�ش )حلويات(, مو�سية ال�سوكولتة, موزيل, نعناع 

اأ�سا�سها  قهوة مع احلليب, م�سروبات  كاكاو مع احلليب, م�سروبات  م�سروبات  للحلويات, 

اأ�سا�سها  م�سروبات  احلليب,  مع  �سوكولته  م�سروبات  ال�ساي,  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة, 

�سوفان  �سوفان جمرو�ش,  الكاكاو, منقوعات, غري طبية,  اأ�سا�سها  ال�سوكولته, م�سروبات 

اأقرا�ش حمالة  اأ�سابع �سو�ش )حلويات(, عجينة ال�سويا )توابل(,  مق�سر, جوزة الطيب, 

)حلويات(, دب�ش للطعام, فلفل, فلفل حلو, فلفل )توابل(, البي�ستو الإيطالية )�سل�سات(, 

البوظة,  م�سحوقات  بو�سار,  )حلويات(,  �سكرية  اأقرا�ش  حلم,  فطائر  بالذبدة,  ب�سكويت 

م�سحوق اخلبيز, دقيق اخلردل, برالني )حلوى اللوز اأو اجلوز(, مطريات حلوم لالأغرا�ش 

خبز  بيتوفرا�ش  النحل,  �سمع  ال�سوفات,  اأ�سا�سه  طعام  الدقيق,  طحن  منتجات  املنزلية, 

الفاكهة )�سل�سات(, رافـيول )فطائر  الزجنبيل )كعك(, مهلبية, م�سحوق كيك, كولي�ش 

باجلبنة وال�سل�سة احلمراء(, علكة, مقبالت )توابل(, نتا�ش القمح لال�ستهالك الب�سري, 
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فطائر �سينية, �سكر النخيل, يان�سون, بزور كتان لال�ستهالك, دب�ش ال�سكر, عجينة حلوة 

القمح,  طحني  من  خفـيفة  وجبات  اجلاودار,  خبز  من  خفـيفة  وجبات  حلويات  للفطائر, 

وجبات خيفة من بذور عباد ال�سم�ش, وجبات خفـيفة اأ�سا�سها الفول ال�سوداين, لوز, ف�ستق, 

وجبات خفـيفة من جمموعة اجلوز, وجبات خفـيفة من احلبوب, وجبات خفـيفة من الأرز, 

�سعري  اخلبيز(,  لأغرا�ش  ال�سودا  )بيكربونات  اخلبيز  �سودا  الذرة,  من  خفـيفة  وجبات 

لال�ستهالك الب�سري, ملح حلفظ املواد الغذائية, ملح, نكهة الكرف�ش, �سراب )مثلجات(, 

�سل�سة �سويا, �سل�سة طماطم, �سل�سة مكرونة, �سل�سات )توابل(, �سباغيتي )معكرونة 

مفرقعات  خبز,  لب  قر�سلة,  املخفوقة,  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  توابل,  رفـيعة(, 

اجلاودار-القمح,  مفرقعات  اجلاودار,  القمح-  مفرقعات  اجلاودار,  مفرقعات  القمح, 

والبهار, مفرقعات مقلية  التوابل  مع  مفرقعات مقلية مملحة, مفرقعات مقلية مملحة 

التوابل  مع  الزيت  فـي  منكهة  مفرقعات  الزيت,  فـي  مملكة  مقلية  مفرقعات  الزيت,  فـي 

والبهار, �سو�سي, �سندوت�سات,تبولة, تاكو )تورتيلال ذرة مقلية(, كرمية من �سل�سة املايونيز 

باخلردل )طرطور( لأغرا�ش الطهو, تورتات )كيك بالفواكه(, عجينة, عجينة لوز, كعكة 

ذرة, اأع�ساب ب�ساتني, حمفوظة )توابل(, خل البرية, خمائر للعجني, حالوة طحينية, خبز, 

خبز بدون خمرية, رقائق)منتجات حبوب(, رقائق ذرة, رقائق �سوفان, هندبا برية )بدائل 

ت�ساو  الت�ساو  )�سندوي�سات(,  جبنة  برغر  )توابل(,  هندية  مقبالت  مثلج,  �ساي  للقهوة(, 

خال�سات  للطعام,  )امللت(  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سوكولتة,  )توابل(,  )توابل(,زعفران 

املواد الغذائية, با�ستثناء اخلال�سات الأ�سا�سية والزيوت الأ�سا�سية, �سعري مق�سر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األيانز )وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: رو�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: يونت 31, لرت يو, بلدج, 160 لينينا �سرتيت, كو�سرتوما �سيتي, اآر يو-

156007 كو�سرتوما ريجن )رو�سيا(, رو�سيا الحتادية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �ش.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 125457

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 1 ال�سارع ال�سرقي , الظهران 31311, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/1/20

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: 128876

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اللياقة البدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رينغ بيفرييج كومباين ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ,90063 كاليفورنيا  اأجنلو�ش,  لو�ش  افـي,  نولز  ان.   1547 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/26

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

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

حــــــق الأولويــــــــة: ) رقم الأولوية: 88/207137 - تاريخ الأولوية: 2018/11/27 - بلد 

الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128877

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اللياقة البدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رينغ بيفرييج كومباين ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ,90063 كاليفورنيا  اأجنلو�ش,  لو�ش  افـي,  نولز  ان.   1547 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/26

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

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

حــــــق الأولويــــــــة: ) رقم الأولوية: 168, 88/207 - تاريخ الأولوية: 2018/11/27 - بلد 

الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132759

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل, املعجنات التي ت�ستمل على الع�سل وال�سل�سات والع�سل القابل

للدهن , اأغذية احلمية لي�ست لالأغرا�ش الطبية, وخا�سة غذاء ملكات النحل امل�سمن فـي 

الع�سل , �سراب القيقب, ع�سل ال�سمر �سراب ال�سبار. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فو�سنت - ريفورم دي اآر. ميد. هانز بلومر نات�سف. جي ام بي ات�ش 

اأند كو 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اآم �ساجلينهولز 2, دي - 38110 براون�سفايغ , اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/11/5

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: 133300

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات, الإيواء املوؤقت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جاباتان كيماجوان اإ�سالم ماليزيا )جاكيم(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بلوك ايه اأند بي, كومبلك�ش اإ�سالم بوتراجايا, منرب 23, بري�سياران 

توانكو عبد الرحمن, 62100 بوتراجايا , ماليزيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/11/26

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: 134528

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات للعيون )طبية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األكون انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رو لوي�ش- ديفري 6, �سي ات�ش- 1701 فريبورج, �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/19

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: 136284

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأرز,  خ�سب  من  عطرية  زيوت   , عطرية(  )زيوت  عطور   , اجلو  تعطري  م�ستح�سرات 

تبخري  م�ستح�سرات   , زهور)عطور(  خال�سات  عطرية,  زيوت  التجميل,  م�ستح�سرات 

)عطور( , بخور , زيت اليا�سمني , عود البخور , زيت اخلزامى , زيوت عطرية من الليمون  

 , التجميل  لأغرا�ش  زيوت  التجميل  لأغرا�ش  زيوت   , العطور(  )ل�سناعة  , م�سك  مكياج 

عطور , عطور , ماء معطر , تربينات )زيوت عطرية( , كولونيا. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لفي�ش لتجارة العطور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جممع بن علوة, حمل رقم 8, �سارع ال�سيخ عمار, منقطة الرو�سة, 

عجمان, الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/4/22

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: 136352

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأرز , الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سبلي تك لل�سناعات اخلا�سة املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: قرية �سابا , طريق تارن تاران اأمريت�سار 143022 - البنجاب, الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/5/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمانن
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137219

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لالأغرا�ش  لي�ش  علكة,   , خبز  ب�سكويت,  يان�سون,   , لوز  عجينة   , لوز  حلوى   , حلو  فلفل 

الطبية, كب�ش قرنفل )بهار(, قهوة, قهوة ا�سطناعية, رقائق ذرة, دقيق ذرة, دقيق ذرة, ذرة, 

مطحونة, بو�سار )حب الذرة(, ذرة حمم�سة, ك�سك�ش )�سميد(, ب�سكويت, بوظة )اآي�سكرمي(, 

قطع  )حلويات(,  �سو�ش  نحل,  ع�سل  �سوفان,  رقائق  ذرة,  رقائق  ذرة,  رقائق  )بهار(,  كري 

حلوى )حلويات(, معكرونة, رقائق ذرة, دقيق ذرة, دقيق ذرة, ذرة مطحونة, بيتزا, بو�سار, 

دقيق بطاطا للطعام, اأرز , اأقرا�ش اأرز , وجبات خفيفة اأ�سا�سها الأرز , �سميد, دقيق �سويا, 

�سل�سة �سويا, بهارات, �سكر , حلويات ال�سكر , �ساي, �ساي مثلج, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, 

طحني  خل,  للفانيال(,  )بديل  فانيلني  )منكهة(,  فانيال  للطعام,  كركم  بندورة,  �سل�سة 

قمح. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عرار التجارية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمل ملك حممد عبداللـه القاز , الديرة , الراأ�ش , �ش.ب: 13476, 

دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/30

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: 138618

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي, الكافترييات, املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات(, التزويد بالطعام وال�سراب, 

تاأجري اأجهزة الطهي, الفنادق, املطاعم, مطاعم اخلدمة الذاتية, خدومات توفـري الأطعمة 

وامل�سروبات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مازا انرتنا�سيونال ذ.م.م. 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 804 دبي , الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/26

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: 138679

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوكولتة والب�سكويت والكاندي باأنواعها واحللويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ش م م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية الأوىل , خلف �سارع الوحدة , ملك الأنا�سرياز عبدالرزاق 

�ش.ب: 4115 , ال�سارقة , الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/30

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: 138680

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي الطعام وال�سراب واأماكن الإقامة املوؤقتة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سنع دار ال�سالل للحلويات املحدودة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة:�سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املدينة ال�سناعية الثانية , الريا�ش 11383 , �ش.ب: 355943 , اململكة 

العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/30

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: 142125

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطرة جلفاف العني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سنع جمجوم لالأدوية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

 ,21442 جدة   6267 �ش.ب:  اخلام�سة,  املرحلة  ال�سناعية,  املنطقة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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: 142127

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

, مالب�ش  عمامات   , �سالت   , , مالب�ش جاهزة  , مالب�ش خارجية  الراأ�ش  اأغطية   , اأثواب 

داخلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبناء حممود عبدالرحيم عطار و�سركاهم للتجارة املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي البغدادية الغربية - �سارع حمزة �سحاتة - مركز ال�سالم لالأعمال, 

جدة, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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: 142338

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكمبيوتر  برامج  ت�سميم  ذلك  فـي  مبا  والأجهزة  الكمبيوتر  بربامج  املتعلقة  اخلدمات 

ومعاجلة البيانات وخدمات التاأجري والتحليل والت�سميم والبحث وال�ست�سارات واخلدمات 

ال�ست�سارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي�سر انكوربوريتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 7 اف - 5, رقم 137, فوك�سينج اأن. اأر دي, �سونغ�سان دي�ست, تايبيي 

�ستي 10541, تايوان, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

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: 142340

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لأ�سجار  وزينة  الريا�سية  واملعدات  للجمباز  واأجهزة  فيديو  األعاب  واأجهزة  ولعب  األعاب 

ال�سيارات  من  م�سغرة  ومناذج  �سيارات  �سكل  على  واألعاب  األعاب  و�سخ�سيات  الكري�سما�ش 

واألعاب  املتنزهات  فـي  لال�ستخدام  واأجهزة  ت�سلية  واآلت  ونوادي  ثابتة  مترين  ودراجات 

)األعاب(  �سحر  واأجهزة  ال�سطرجن  واألعاب  جو  واألعاب  ودمى  ولعب  الأليفة  احليوانات 

الريا�سية  واملعدات  البلياردو  ومعدات  الألعاب  واأجهزة  واآلت  اللعب  واأوراق  والدومينو 

واأدوات �سيد الأ�سماك. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي�سر انكوربوريتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 7 اف - 5, رقم 137, فوك�سينج اأن. اأر دي, �سونغ�سان دي�ست, تايبيي 

�ستي 10541, تايوان, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

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: 142341

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وبنطال  وال�سدريات  و�سرتات  �سريت  وتي  وقم�سان  الراأ�ش  واأغطية  واأحذية  مالب�ش 

وبنطلون و�سرتات )مالب�ش( واملعاطف ولفاعات للكتفني وعباءات واأحذية والنعال  واأحذية 

حمبوكة  ومالب�ش  واجلوارب  الراأ�ش  واأغطية  )مالب�ش(  وع�سابات  ولفاعات  والأو�سحة 

واأحزمة )مالب�ش(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي�سر انكوربوريتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 7 اف - 5, رقم 137, فوك�سينج اأن. اأر دي, �سونغ�سان دي�ست, تايبيي 

�ستي 10541, تايوان, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

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: 142342

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سميك  قما�ش  وذات  وريا�سية  ومدر�سية  جلدية  وحقائب  الظهر  وحقائب  لفة  اأكيا�ش 

)حقيبة واقية من املطر ( وحقائب ال�سفر وعلب مفاتيح وحامل بطاقة العمل ح�سب �سكل 

البطاقات و بطاقات الأمتعة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي�سر انكوربوريتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 7 اف - 5, رقم 137, فوك�سينج اأن. اأر دي, �سونغ�سان دي�ست, تايبيي 

�ستي 10541, تايوان, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

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: 142345

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي والتزويد بالطعام وال�سراب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سغف كافيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش ب: 7588 - �سارع مربح, الفجرية , الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

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: 142485

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سودانـــي,  الفــول  زبــدة  مربيــات,  )جيلي(,  هالم  احلم�ش,  املكرمل,  بال�سكــر  املك�ســرات 

خ�سراوات  الطماطم,  معجون  الطحينة,  ال�سم�سم,  زيت  لالأكل,  قابلة  بذور  خملالت, 

حمفوظة, خ�سراوات مطهوة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة القناطر �ش.م.ل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بناية اأبو نعوم, املنطقة ال�سناعية, املكل�ش, جبل لبنان, لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

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: 142486

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

راحة  احللويات,  الفطائر,  ال�سل�سات,  احلالوة,  التوابل,  بال�سوكولتة,  املغطاة  املك�سرات 

احللقوم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة القناطر �ش.م.ل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بناية اأبو نعوم, املنطقة ال�سناعية, املكل�ش, جبل لبنان, لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

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: 142488

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطبيقــات الهاتــف املحمــول القابلــة للتنزيـــل فيمـــا يتعلـــق

وتطبيقات  الإلكرتونية  بالتجارة  يتعلق  فيما  الكمبيوتر  وبرامج  الإلكرتونية  بالتجارة   

دفع  وخدمات  امل�سرفية  واخلدمات  املالية  للخدمات  للتنزيل  القابلة  املحمول  الهاتف 

الفواتري وخدمات بطاقات الئتمان وخدمات بطاقات اخل�سم وخدمات بطاقات الئتمان 

وخدمات البطاقات املدفوعة م�سبقا ومعامالت البطاقات الإلكرتونية واخل�سم وحتويل 

وخدمات  والدفع  الإلكرتوين  النقد  وخدمات  الذكية  والبطاقات  الإلكرتوين  الأموال 

املالية  للخدمات  الكمبيوتر  وبرامج  املالية  وغري  املالية  املعامالت  ومعاجلة  املعاجلة 

واخلدمات امل�سرفية وخدمات دفع الفواتري وخدمات بطاقات الئتمان وخدمات بطاقات 

ومعامالت  م�سبقا  املدفوعة  البطاقات  وخدمات  الئتمان  بطاقات  وخدمات  اخل�سم 

البطاقات الإلكرتونية واخل�سم وحتويل الأموال الإلكرتوين والبطاقات الذكية وخدمات 

املالية  وغري  املالية  املعامالت  وخدمات  الدفع  معاجلة  وخدمات  الإلكرتوين  النقد 

واملخ�س�ش  الإلكرتوين  ال�سريطي  والرمز  الربجميات  وتطبيقات  الكمبيوتر  وبرامج 

 NFC RFID و  ورمز ال�ستجابة ال�سريعة )QR( والبطاقات الذكية التي تدعم تقنية 

والبطاقات امل�سفرة وبطاقات حامل البيانات الإلكرتونية ووحدات الت�سفري الإلكرتونية 

وقارئات البطاقات والعالمات الإلكرتونية والعالمات الذكية واملا�سحات ال�سوئية واأجهزة 

الكمبيوتر لأغرا�ش الدفع والتجارة الإلكرتونية وللتوثيق والت�سفري وحتديد الهوية فـي 

املعامالت املالية واملبيعات. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأي اأم فـي كو, ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 900 ميرتو �سينرت بي ال فـي دي, فو�سرت �سيتي, كاليفورنيا 94404, 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

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: 142489

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الكمبيوتر وهي توفري نظام قائم على الويب وبوابة اإلكرتونية متكن امل�ستخدمني 

من اإجراء معامالت دفع اآمنة عرب الإنرتنت وخدمات الكمبيوتر وهي توفري نظام قائم 

على الويب وبوابة عرب الإنرتنت تتميز باأدوات برجمية غري قابلة للتنزيل على الإنرتنت 

اأو معاجلة املعامالت املالية عرب الإنرتنت عرب  ل�ستخدامها فـي خدمات معاجلة الدفع 

اأو  املحمولة  الأجهزة  اأو  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  عرب  اأو  عاملية  كمبيوتر  �سبكة 

لالأموال  الإلكرتوين  والتحويل  املعامالت  من  والتحقق  امل�سادقة  وخدمات  الال�سلكية 

 )QR( ال�سريعة  ال�ستجابة  ورمز  املخ�س�ش  الباركود  على  وامل�سادقة  الفني  والتحقق 

وبطاقات RFID واأجهزة القراءة و ا�ست�سافة الربجميات كخدمة )SaaS( والربجميات 

كخدمة )SaaS( اخلدمات ال�ست�سارية وال�ست�سارية واملعلوماتية ملا �سبق . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأي اأم فـي كو, ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 900 ميرتو �سينرت بي ال فـي دي, فو�سرت �سيتي, كاليفورنيا 94404, 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

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

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

-201-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142490

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وخدمات  الئتمان  بطاقات  وخدمات  الفواتري  دفع  وخدمات  والبنكية  املالية  اخلدمات 

ومعامالت  الدفع  م�سبقة  البطاقات  وخدمات  ال�سحن  بطاقة  وخدمات  اخل�سم  بطاقات 

البطاقات الإلكرتونية واخل�سم وحتويل الأموال الإلكرتوين والبطاقات الذكية وخدمات 

النقد الإلكرتوين وخدمات معاجلة الدفع ومعاجلة املعامالت املالية عرب الإنرتنت عرب 

اأو  املحمولة  الأجهزة  اأو  والال�سلكية  ال�سلكية  الت�سالت  عرب  اأو  عاملية  كمبيوتر  �سبكة 

الال�سلكية وخدمات امل�سادقة والتحقق من املعامالت وخدمات حتويل الأموال الإلكرتوين 

�سبكة كمبيوتر  الإلكرتوين عرب  الدفع  وبيانات  املالية  املعلومات  ون�سر  العمالت  و�سرف 

عاملية اأو عرب الت�سالت ال�سلكية والال�سلكية اأو الأجهزة املحمولة اأو الال�سلكية واخلدمات 

ال�ست�سارية وال�ست�سارية واملعلوماتية ملا �سبق .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأي اأم فـي كو, ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 900 ميرتو �سينرت بي ال فـي دي, فو�سرت �سيتي, كاليفورنيا 94404, 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

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: 142491

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمدات, و�سائد هوائية لي�ست لالأغرا�ش الطبية, فر�سات هوائية لي�ست لالأغرا�ش الطبية, 

خمدات هوائية لي�ست لالأغرا�ش الطبية, و�سائد, م�ساند للفرا�سي, �ستائر خرز للديكور, 

و�سائد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سعد للمفرو�سات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 21004, ال�سارقة, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142492

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات جلب جمموعة متنوعة من ال�سلع ل�سالح الآخرين )با�ستثناء نقلها( ومما يتيح 

خالل  من  اخلدمات  هذه  توفري  ويتم  ب�سهولة  و�سرائها  الب�سائع  تلك  عر�ش  للعمالء 

عرب  الطلبات  كتالوجات  خالل  من  اأو  باجلملة  البيع  منافذ  اأو  بالتجزئة  البيع  متاجر 

الربيد اأو عن طريق الو�سائط الإلكرتونية وعلى �سبيل املثال من خالل مواقع الويب اأو 

برامج الت�سوق التلفزيونية ووكالت ال�سترياد والت�سدير وعر�ش الب�سائع على و�سائط 

ال�سلع ( وخدمات  ال�سراء لالآخرين )�سراء  البيع بالتجزئة وخدمات  الت�سال ,لأغرا�ش 

وترويج  بالتجزئة  بيعها  لغايات  الت�سال  و�سائل  على  ال�سلع  وعر�ش  الأخرى  الأعمال 

واملعاجلة  املكتبي  الن�ساط  وتفعيل  الأعمال  وتوجيه  واإدارة  والإعالن  لالآخرين  املبيعات 

الإدارية لأوامر ال�سراء. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سعد للمفرو�سات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 21004, ال�سارقة, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

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: 142498

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بطانيات ال�سرير , اأقم�سة فرا�ش , اأغطية ال�سرير , �سرا�سف , اأغطية الو�سائد , الأحلفة , 

اأقم�سة, منا�سف الوجه من الن�سيج , البيا�سات املنزلية , بيا�سات )اأغطية( لالأ�سرة, بيا�سات 

)اأغطية( لالأ�سرة, بيا�سات )اأغطية( لالأ�سرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سعد للمفرو�سات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 21004, ال�سارقة, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139549

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�سائط رقمية، وحتديدا، مقاطع فـيديو م�سجلة م�سبقا، مقاطع �سوتية م�سجلة م�سبقا، 

اإلكرتونية  �سخ�سية  حا�سوب  اأجهزة  فـي  حمفوظة  للتنزيل  قابلة  ور�سومات  ن�سو�ص 

واأجهزة ال�سلكية حممولة باليد، حيث ي�ستمل جميع ما �سبق على مو�سوعات ذات اهتمام 

احلا�سوب  عرب  تزويده  يتم  ب�سري  و�سمعي  وفـيديو  �سوتي  حمتوى  لالأ�سخا�ص،  عام 

و�سبكات االت�ساالت ي�ستمل على عرو�ص تلفزيونية وت�سجيالت فـيديو، حيث ي�ستمل كل 

ما �سبق على مو�سوعات ذات اهتمام عام لالأ�سخا�ص، برجميات حا�سوب لتدفق حمتوى 

الرقمية  االإلكرتونيــة  واالأجهـــزة  االإنرتنـــت  خالل  من  والب�سرية  ال�سمعية  الو�سائط 

املتحركة، برجميات حا�سوب لال�ستخدام فـي تدفق حمتوى الو�سائط ال�سمعية والب�سرية، 

و/ وبحث  والفـيديو ال�ستعرا�ص  ال�سوت  اأجهزة  ت�سغيل  فـي  للتحكم  برجميات حا�سوبية 

من  ذلك  وغري  اأخرى،  رقمية  و�سور  واالأفالم  والتلفزيون  والفـيديو  ال�سوت  ت�سغيل  اأو 

حمتوى الو�سائط املتعددة، برجميات حا�سوبية لال�ستخدام فـي معاجلة واإر�سال وا�ستقبال 

وتنظيم ومعاجلة وت�سغيل وا�ستعرا�ص ون�سخ والت�سغيل عرب االإنرتنت لل�سوت والفـيديو 

وال�سوت  وال�سور  والبيانات  الن�سو�ص  ملفات  ذلك  فـي  مبا  املتعددة  الو�سائط  وحمتوى 

والفـيديو واملحتوى ال�سمعي الب�سري، اأقرا�ص دي فـي دي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دي�سكوفري كوميونيكي�سنز، ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ون دي�سكوفوري بلي�ص، �سيلفر �سربينج، ماريالند 20910، الواليات 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/4

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139791

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوكوالتة وحلوى. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا هري�سي كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،17033 بن�سلفانيا  هري�سي،  اأفـينيو،  �سوكليت  اي�ست   19 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/8

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139823

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خميمات  خدمات  املوؤقتة،  االإقامة  اأماكن  )املوتيالت(،  ال�سغرية  الفنادق  املنتجع،  فنادق  الفنادق، 

�سبكة  على  موقع  توفـري  العطالت،  خميمات  فـي  موؤقت  �سكن  توفـري  اإقامة(،  )اأماكن  العطالت 

ترتيب  وامل�سطافـني،  للم�سافرين  املوؤقتة  واالإقامة  الفنادق  جمال  فـي  معلومات  ي�سم  االإنرتنت 

املوؤقتة وهي ال�سقق املخدومة وال�سقق والوحدات ال�سكنية، خدمات احلجز لتوفـري  اأماكن االإقامة 

م�ساكن موؤقتة للم�سافرين وامل�سطافـني، حجز غرف الفنادق وال�سكن املوؤقت، توفـري موقع اإلكرتوين 

خدمات  مطعم،  وامل�سطافـني،  للم�سافرين  املوؤقتة  واالإقامة  الفندقية  الغرف  حجوزات  الإجراء 

احلانات )البارات( و�سالة الكوكتيل، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، التزويد بالطعام وال�سراب، 

توفـري معلومات وموقع اإلكرتوين يعر�ص معلومات عن خدمات املطاعم واملطاعم واحلانات، توفـري 

واملعار�ص  املوؤمترات  اأماكن  توفـري  اخلا�سة،  للمنا�سبات  االجتماعية  واملنا�سبات  احلفالت  اأماكن 

واالجتماعات، تاأجري الكرا�سي والطاوالت واأغطية املائدة واالأواين الزجاجية للموؤمترات واملعار�ص 

واالجتماعات واملنا�سبات االجتماعية واملاآدب، تاأجري قاعات اجتماعات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األيال انرتنا�سيونال �سريفـي�سز كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

فـي جي  تورتوال،  تاون،  رود  بلدينغ،  �سي  اند  الثالث، جاي  الطابق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

1110، جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/11

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139924

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األعاب متعددة  توفـري  كمبيوتر،  �سبكة  اأونالين عرب  األعاب  توفـري  اأونالين،  األعاب  خدمات 

لالعبني تفاعلىة اأونالين، توفـري األعاب بوا�سطة نظام مبني على الكمبيوتر، توفـري األعاب 

اأونالين للهواتف املحمولة، الهواتف الذكية واملعدات الطرفـية لالت�سال بالهاتف املحمول، 

توفـري األعاب اأونالين، توفـري األعاب اأونالين الأجهزة االألعاب املحمولة باليد واألعاب الفـيديو، 

ترتيب، تنظيم واإجراء م�سابقات األعاب اأونالين، ترتيب، تنظيم واإجراء اأحداث األعاب فـيديو 

وم�سابقات األعاب فـيديو فـي جمال الريا�سات االإلكرتونية، تنظيم م�سابقة ترفـيهية، ترتيب، 

غري  اأونالين،  و�سور  متحركة  �سور  ر�سومات،  �سور  توفـري  األعاب،  اأحداث  واإجراء  تنظيم 

قابلة للتنزيل، توفـري فـيديوهات اأونالين، غري قابلة للتنزيل، توفـري فـيديوهات اأونالين، 

اآخرين، توفـري �سور ر�سومات، �سور  األعاب يتم لعبها بوا�سطة  غري قابلة للتنزيل، تعر�ص 

متحركة و�سور عرب االت�سال عن بعد بالهواتف املحمولة، الهواتف الذكية ومعدات طرفـية 

لالت�سال بالهاتف املحمول، توفـري مو�سيقى اأونالين، غري قابلة للتنزيل، خدمات ترفـيهية، 

الفـيديو، خدمات ترفـيهية، توفـري خدمات  األعاب  املبا�سر بوا�سطة العبي  العر�ص  حتديدا 

اإلكرتونية ترفـيهية، توفـري و�سائل ترفـيهية، عر�ص �سور حركية، اإنتاج وتوزيع حركية فـي 

�سورة اأفالم، �سرائط فـيديو واأقرا�ص �سوئية، عر�ص عرو�ص، م�سرحيات اأو عر�ص مو�سيقي، 

ترتيب وتخطيط اأفالم، عرو�ص، م�سرحيات اأو عرو�ص مو�سيقية، اإخراج ومتثيل م�سرحيات، 

اإنتاج وتوزيع برامج ترفـيهية لو�سائط متعددة اأونالين فـي جمال الريا�سات االإلكرتونية، 

اأونالين،  اإلكرتونية  توفـري من�سورات  البث،  برامج  اإنتاج  والتلفزيون،  الراديو  برامج  اإنتاج 

غري قابلة للتنزيل، توفـري جرائد اإلكرتونية، خدمات مكتبية مرجعية اأونالين للت�سجيالت 

مك�سوفة،  انزالقية  اأفالم  مك�سوفة،  اأفالم  تاأجري  و�سحف،  كتب  ن�سر  والوثائقية،  االأدبية 

ت�سجيالت، اأقرا�ص �سوت م�سبقة الت�سجيل، اأقرا�ص فـيديو م�سبقة الت�سجيل، �سرائط �سوت 

DVD-م�سبقة الت�سجيل و CD-ROMs ،م�سبقة الت�سجيل، �سرائط فـيديو م�سبقة الت�سجيل

تاأجري  األعاب،  برامج  بوا�سطة  م�سجلة  ت�سجيل  و�سائط  تاأجري  الت�سجيل،  م�سبقة   ROMs
ماكينات املتنزهات الرتفـيهية، ماكينات االألعاب االإلكرتونية الرتفـيهية، ماكينات البولينج، 

اأدوات البولينج، معدات ريا�سية، معدات مو�سيقية ومعدات �سوتية، تاأجري األعاب، ماكينات 

بالفنون،  تتعلق  وتدري�سية  تعليمية  خدمات  األعاب،  واأجهزة  وماكينات  ترفـيهية،  واأجهزة 

الفـيديو،  باألعاب  تتعلق  وتدري�سية  تعليمية  خدمات  العامة،  املعرفة  اأو  الريا�سات  احلرف، 

التعلىم والتدريب فـيما يتعلق باألعاب الفـيديو، ترتيب، اإجراء وتنظيم حلقات نقا�سية، ور�ص 

نقا�سية،  حلقات  وتنظيم  اإجراء  ترتيب،  الفـيديو،  باألعاب  تتعلق  تدريبية  جل�سات  اأو  عمل 

خدمات ترفـيهية الألعاب الفـيديو ت�ستمل على توفـري التمييز بوا�سطة اجلوائز وال�سهادات 

لعر�ص التميز فـي جمال لعب األعاب الفـيديو، توفـري معلومات تتعلق بكل اخلدمات ال�سابق 

ذكرها، مت�سمنة كلها فـي الفئة 41. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كابكوم كو، ال تي دي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3-1-3 يو اإيههريانومات�سي، ت�سو - كو، اأو�ساكا، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/14

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139925

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقرا�ص  اأقرا�ص مغناطي�سية،  �سرائط،  اأقرا�ص،  فـي �سورة خراطي�ص،  االألعاب  برجميات 

لذاكرة  اإلكرتونية  ودوائر  مطبوعة  دوائر  لوحات  مغناطي�سية،  �سوئية  اأقرا�ص  �سوئية، 

القراءة فقط )ROM(، برامج األعاب ملاكينات األعاب الفـيديو املنزلية، اأجهزة األعاب حممولة 

باليد لديها �سا�سة عر�ص بلورية �سائلة، اأجهزة كمبيوتر، هواتف حممولة، هواتف ذكية، 

معدات طرفـية لالت�سال بالهاتف املحمول وماكينات األعاب الفـيديو االإلكرتونية، برامج 

القابلة  االألعاب  برجميات  للتنزيل،  القابلة  االألعاب  برامج  االألعاب،  برجميات  االألعاب، 

للتنزيل، اأجهزة كمبيوتر، برامج الكمبيوتر، برجميات الكمبيوتر ملنح الو�سول اإىل موقع 

اإلكرتوين، برجميات ال�سا�سة املوؤقتة للكمبيوتر وبرجميات خلفـيات الكمبيوتر، برجميات 

للكمبيوتر  املوؤقتة  ال�سا�سة  برجميات  اإلكرتوين،  موقع  اإىل  الو�سول  ملنح  الكمبيوتر 

الذكية،  والهواتف  املحمولة  للهواتف  للتنزيل  القابلني  الكمبيوتر  خلفـيات  وبرجميات 

فاأرة  للكمبيوتر،  طرفـية  وحدات  التفاعلية،  املتعددة  بالو�سائط  الكمبيوتر  األعاب  برامج 

اأربطة للهواتف املحمولة والهواتف الذكية، هواتف حممولة،  للكمبيوتر، و�سائد للفاأرة، 

لالت�سال  واأجهزة  ماكينات  املحمول،  بالهاتف  لالت�ساالت  طرفـية  ومعدات  ذكية  هواتف 

عن بعد، م�سغالت اأقرا�ص م�سغوطة، اأجهزة لت�سجيل، اإر�سال و/اأو ن�سخ �سوت و/اأو �سور، 

متحركة،  �سور  ر�سومات،  �سور   ،DVD-ROM م�سغالت   ،DVD وم�سجالت  م�سغالت 

و�سور ومو�سيقى قابلني للتنزيل للهواتف املحمولة، الهواتف الذكية واملعدات الطرفـية 

والهواتف  املحمولة،  للهواتف  للتنزيل  قابلة  رنني  نغمات  املحمول،  بالهاتف  لالت�سال 

يتم  للتنزيل  قابلة  املحمول، مو�سيقى رقمية  بالهاتف  الطرفـية لالت�سال  واملعدات  ذكية 

توفـريها من خالل االإنرتنت، ملفات مو�سيقى قابلة للتنزيل، ملفات �سور قابلة للتنزيل، 

ملفات �سور ر�سومات و�سور متحركة قابلة للتنزيل، من�سورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل، 

اأقرا�ص �سوتية م�سبقة الت�سجيل، �سرائط �سوت م�سبقة الت�سجيل، CD-ROMs م�سبقة 

الت�سجيل، DVD-ROM م�سبقة الت�سجيل، ت�سجيالت، اأقرا�ص فـيديو م�سبقة الت�سجيل، 

�سرائط فـيديو م�سبقة الت�سجيل، اأفالم معرو�سة، اأفالم معرو�سة على �سرائح، ماكينات 

تغيري العمالت، اأجزاء وجتهيزات لكل ال�سلع ال�سابق ذكرها، مت�سمنة كلها فـي الفئة 9. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كابكوم كو، ال تي دي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3-1-3 يو اإيههريانومات�سي، ت�سو - كو، اأو�ساكا، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/14

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140325

فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سداأ ومواد حفظ اخل�سب من  الوقاية من  اللك، مواد  والورني�ص وطالءات  الدهانات 

اأو  �سكل رقائق  فـي  راتنج طبيعي خام، معادن  االألوان،  تثبيت  التلوين، مواد  التلف، مواد 

م�سحوق ال�ستخدام الدهانني وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانني. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اآر اآيه اآر ري�سني & كيميكال اإند�سرتيز م د م �ص 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وحدة رقم: 1107، 1 اليك بالزا، الطابق 11، اأبراج بحريات جمريا، 

دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/28

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140737

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سافات كيميائية لال�ستخدام فـي �سوائل اآبار النفط )طني احلفر( واأ�سمنت اآبار النفط. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأيلكيم اأيه اأ�ص اأيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: نرويجية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: درامين�سفـني 169، 277 او�سلو، الرنويج

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/10

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141216

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأطعمة اخلفـيفة القائمة على احلبوب واالأغذية اخلفـيفة القائمة على الذرة، رقائق ذرة، 

دقيق ذرة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غروبوبيمبو، ا�ص ايه بي دي اأي �سي. فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: مك�سيكية

األ. بينا  اأو  1000 �سي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: برولونغا�سيون با�سيودي اأي الريفورما منرب 

بالن�سا �سانتا اف اأي، مك�سيك، دي اف �سي بي 01210، املك�سيك

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/29

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141522

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برمييم ليمتد جروب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: )55429( الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/9

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141622

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأنواعه  خمتلف  على  والب�سكويت  والكاندي  احللويات  ومنتجات  ال�سوكوالتة  منتجات 

والكيك والبا�ستا ومعكرونة والنودلز وال�سباغيتي والفـريمي�سلي واخلمرية والبكينج باودر 

ومكونات اخلبز االأخرى وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل والكات�ساب وال�سل�سات )بهارات( 

كرمي  واالأي�ص  املجمدة  والبارثا  املجمد  والعجني  للطبخ  اجلاهزة  العجني  ومنتجات 

والقهوة  املجمدة  واحللويات  املجمدة  الفاكهة  وحلويات  االألبان  غري  املجمدة  واحللويات 

وال�ساي والكاكاو وال�سكر واالأرز والتابيوكا وال�ساغو والقهوة ال�سناعية واخلبز واملعجنات 

الغذائية  وامل�سروبات  والتوابل  احلبوب  من  امل�سنوع  الدقيق  وو  واخلردل  وامللح  والدب�ص 

)احلبوب واالأع�ساب( والغريفـيز )املرق( و�ساي االأع�ساب والع�سل والف�سار. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ص.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع الوحدة، ملك االأنا�سرياز عبدالرزاق 

�ص.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/14

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141708

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات ال�سوكوالتة ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك 

والفـريمي�سلي  وال�سباغيتي  التح�سري  �سريعة  والنودلز  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستا 

واخلمرية وم�سحوق اخلبز وغريها من مكونات اخلبازة وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل 

املجمد  والعجني  للطبخ  اجلاهزة  العجني  ومنتجات  )بهارات(  وال�سل�سات  والكات�ساب 

وحلويات  اللنب  م�ستقات  من  لي�ست  املجمدة  واحللويات  كرمي  واالأي�ص  املجمدة  والباراتا 

والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  املجمدة  املجمدة واحللويات  الفواكه 

وال�ساغو والقهوة ال�سناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية وامللح واخلردل والدقيق املح�سر 

من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�سروبات االأغذية )امل�ستملة فـي االأ�سا�ص على احلبوب 

واالأع�ساب( والغريفـيز )املرق( و�ساي االأع�ساب والع�سل، الف�سار واألواح الربوتني / احلبوب / 

مكمالت الطاقة من املك�سرات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع الوحدة، ملك االنا�سرياز عبدالرازق 

�ص.ب: 4115، ال�سارقة - االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/16

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141709

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطاقة، م�سروبات  املنع�سة، م�سروبات  امل�سروبات  الكحولية، مبا فـي ذلك  امل�سروبات غري 

للمتطلبات  التوتر(  ونق�ص  التوتر  )مفرط  التوتر  مت�ساوية  وم�سروبات  اللنب  م�سل 

الريا�سية، املياه املعدنية والغازية، م�سروبات وع�سائر الفواكه، م�سروبات الفاكهه، الرحائق 

واأقرا�ص  ع�سري  م�ساحيق  امل�سروبات،  ل�سنع  االأخرى  وامل�ستح�سرات  ال�سراب  )النكتار(، 

فوارة ل�سنع امل�سروبات غري الكحولية والكوكتيالت وم�سروبات الطاقة. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع الوحدة، ملك االنا�سرياز عبد الرزاق 

�ص.ب: 4115، ال�سارقة - االإمارات العربية املتحدة.

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/16

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141846

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي، الكافترييات، املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات(، التزويد بالطعام وال�سراب، 

الفنادق ال�سغرية )املوتيالت(، املطاعم، مطاعم اخلدمة الذاتية، مطاعم اخلدمة الذاتية، 

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة جلوبال كورب ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 13940، مبنى معايل/ اأحمد خليفة ال�سويدي، �سارع ح�سة 

املدينة،  و�سط  مكتب118،3،   - ق129   - احلمرية  حي  حممد،  بنت 

مدينة العني، اإمارة اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141847

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ل�سقات، اأ�سرطة ال�سقة لغايات طبية، م�ستح�سرات الإزالة الروائح الكريهة من اجلو، م�ستح�سرات 

لتنقية الهواء، مكمالت زاللية للحمية الغذائية، مواد غذائية زاللية لغايات طبية، م�ستح�سرات 

زاللية لغايات طبية، حليب اللوز لغايات �سيدالنية، م�ستح�سرات �سبار االألوفـريا لغايات �سيدالنية، 

اأحما�ص اأمينية لغايات طبية، اأحما�ص اأمينية للغايات البيطرية، حبوب م�سادة للتاأك�سد، معقمات، 

�سراويل حفاظات  بالربو،  للم�سابني  �ساي  الطبية،  للغايات  ال�سهية  كابتات  ال�سهية،  كبت  حبوب 

لالأطفال ) �سراويل حفاظات(، �سمادات، �سمادات �سحية، �سمادات حي�ص، اأربطة ال�سقة لغايات 

طبية، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغايات طبية، اأمالح ا�ستحمام لغايات طبية، م�ستح�سرات ا�ستحمام 

الهوائية،  ال�سعب  تو�سيع  م�ستح�سرات  ال�سحية(،  )املناديل  ال�سحية  للفوط  اأحزمة  عالجية، 

مكمالت  طبية،  مبواد  ممزوجة  �سكاكري  طبية،  لغايات  �سكاكري  احلروق،  لعالج  م�ستح�سرات 

للحمية الغذائية من الكي�سن، م�ستح�سرات كيميائية لغايات طبية، م�ستح�سرات كيميائية لغايات 

املالب�ص  الكريهة من  للروائح  الال�سقة، مواد مزيلة  العد�سات  �سيدالنية، م�ستح�سرات تنظيف 

الال�سقة،  العد�سات  تنظيف  م�ستح�سرات  االإم�ساك،  لعالج  اأدوية  دوائية،  حلويات  واالأن�سجة، 

حماليل ت�ستخدم للعد�سات الال�سقة، ل�سقات للجروح الب�سيطة، م�ستح�سرات �سيدالنية لعالج 

)فوط  حفاظات  لالأطفال،  حفاظات  �سراويل  طبية،  لغايات  منظفات  مطهرات،  الراأ�ص،  ق�سرة 

اأطفال(، م�سروبات حمية معدة لغايات طبية، اأغذية حمية معدة لغايات طبية، مواد حمية معدة 

اجلروح،  لتنظيف  كيميائية  مطهرات  �سيدالنية،  لغايات  مه�سمة  عالجات  الطبي،  لال�ستخدام 

للحمية  مكمالت  دوائي،  �سراب  جراحية،  �سمادات  طبية،  �سمادات  �سحية،  الأغرا�ص  مطهرات 

الغذائية من االإنزميات، م�ستح�سرات اإنزميية لغايات طبية، م�ستح�سرات اإنزميية لغايات طبية، 

اأدوية م�سهلة، غ�سول العني، األياف للحمية الغذائية، األياف للحمية الغذائية، �سناديق اإ�سعافات 

�سيدالنية،  لغايات  كتان  بذر  الكتان،  بزر  على  حتتوي  الغذائية  للحمية  مكمالت  معباأة،  اأولية 

وجبة بذر الكتان لغايات �سيدالنية، مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على زيت بذر الكتان، دقيق 

لغايات �سيدالنية، اأغذية للر�سع واالأطفال، عالجات لتعرق االأقدام، مكمالت للحمية الغذائية 

حتتوي على جلوكوز، جلوكوز لغايات طبية، جلي�سرين لغايات طبية، م�ستح�سرات دوائية لنمو 

ال�سعر، م�ستح�سرات للبوا�سري، �ساي اأع�ساب لغايات طبية، اأع�ساب دوائية، اأع�ساب طبية الأغرا�ص 

التدخني، �سمادات �سحية، اأقرا�ص حمالة )طبية(، �سراويل للحي�ص، �سراويل �سحية، دقيق لبني 

لغايات  لي�سيثني  لي�سيثني،  الغذائية حتتوي على  )للر�سع واالأطفال(، الكتوز، مكمالت للحمية 

طبية، مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على بذر الكتان، بذر الكتان لغايات �سيدالنية، دقيق بذر 

الكتان لغايات �سيدالنية، مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على زيت بذر الكتان، عرق ال�سو�ص 

لغايات �سيدالنية، غ�سوالت )لو�سن( لغايات �سيدالنية، مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت )لو�سن( 

�سيدالنية، اأقرا�ص دواء لغايات �سيدالنية، �سعري منبت )ملت( لغايات �سيدالنية، م�سروبات حليب 
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ال�سعر،  مملت لغايات طبية، دقيق الأغرا�ص �سيدالنية، �سراب دوائي، م�ستح�سرات دوائية لنمو 

للحي�ص،  �سراويل  للحي�ص،  �سمادات  دوائي،  �ساي  دوائية،  جذور  دوائية،  زيوت  دوائية،  اأع�ساب 

�سدادات قطنية للحي�ص، منثول، خمائر احلليب لغايات �سيدالنية، حليب لوز لغايات �سيدالنية، 

�سكر احلليب لغايات �سيدالنية، مياة معدنية لغايات �سيدالنية، نعناع لغايات �سيدالنية، غ�سوالت 

خردل،  كمادات  �سيدالنية،  لغايات  خردل  زيت  �سيدالنية،  لغايات  خردل  �سيدالنية،  لغايات  فم 

بال�سل�ص،  اأطفال )حفاظات(، فوط للم�سابني  كمادات خردل، �سراويل حفاظات لالأطفال، فوط 

زيوت  �سيدالنية،  الأغرا�ص  تربنتني  زيت  القد،  �سمك  كبد  زيت  طبية،  لغايات  غذائية  مكمالت 

دوائية، مراهم لغايات �سيدالنية، و�سائد اإر�ساع، �سمادات الوكعة، �سراويل �سحية، �سراويل ما�سة 

لغايات  حمالة  طبية  اأقرا�ص  )�سحية(،  �سراويل  بطانات  �سحية،  �سراويل  بال�سل�ص،  للم�سابني 

�سيدالنية،  لغايات  ببتونات  �سيدالنية،  لغايات  بب�سينات  �سيدالنية،  لغايات  بكتني  �سيدالنية، 

ال�سعر،  ق�سرة  لعالج  �سيدالنية  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  فازلني  �سخ�سية،  جن�سية  مزلقات 

ل�سقات لغايات طبية، مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على حبوب اللقاح، مراهم عطرية لغايات 

طبية، مكمالت للحمية الغذائية حتتوي على العكرب، عكرب لغايات �سيدالنية، مكمالت للحمية 

الغذائية بروتينية، م�سهالت، عالجات لتعرق االأقدام، عالجات للتعرق، مكمالت للحمية الغذائية 

�سحية،  �سراويل  طبية،  لغايات  اأمالح  �سيدالنية،  لغايات  ملكي  هالم  ملكي،  هالم  على  حتتوي 

فوط �سحية، كمادات �سحية، �سراويل �سحية، �سمادات �سحية، ماء البحر لال�ستحمام الدوائي، 

م�ستح�سرات �سيدالنية للعناية بالب�سرة ،حبوب تنحيف، م�ستح�سرات طبية الأغرا�ص التنحيف، 

اأع�ساب تدخني الأغرا�ص طبية، حماليل للعد�سات الال�سقة، مراهم حلروق ال�سم�ص، م�ستح�سرات 

حلروق ال�سم�ص لغايات �سيدالنية، حبوب ت�سمري الب�سرة، م�ستح�سرات لت�سهيل الت�سنني، مزيالت 

روائح كريهة للمالب�ص واالأن�سجة، ثاميول لغايات �سيدالنية، �سبغة يود، �سبغات لغايات طبية، 

مناديل ورقية م�سربة بغ�سوالت )لو�سن( �سيدالنية، غ�سوالت مهبلية، مياه معدنية لغايات طبية، 

القمح، م�ستح�سرات كيميائية للق�ساء على �سواد  الغذائية حتتوي على جنني  مكمالت للحمية 

لغايات �سيدالنية، كب�سوالت  الغذائية حتتوي على اخلمرية، خمرية  للحمية  احلنطة، مكمالت 

لغايات �سيدالنية، كب�سوالت لغايات �سيدالنية، م�ستح�سرات فـيتامينية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ديفارت الب لل�سناعات الدوائية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فـيال 178 �سارع 8 املنطقة االأوىل، التجمع اخلام�ص، القاهرة، م�سر

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141848

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وغ�سول  ترطيب  م�ستح�سرات  وهي  الزنك  من  اأ�سا�سها  التي  بالب�سرة  العناية  منتجات 

)لو�سن( وم�ستح�سرات التجميل وم�ستح�سرات العناية بالب�سرة القائمة على الزنك فـي 

�سكل بخاخات وم�ستح�سرات وغ�سول )لو�سن( وجل )مواد هالمية(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جون�سون اأند جون�سون 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

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

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141849

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـيها  يقوم  )مطاعم  املطاعم  املطاعم،  وال�سراب،  الطعام  تقدمي  الكافـيرتيا،  املقاهي، 

ال�سخ�ص بخدمة نف�سه(، املطاعم التي تقدم الوجبات اخلفـيفة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مطعم امل�سلع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: عمان، االأردن، �سارع مكة، جممع الداوود، االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141851

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات ال�سوكوالتة ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك 

والبكينج  واخلمرية  والفـريمي�سلي  وال�سعرية  وال�سباغيتي  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستا 

وال�سل�سات  والكات�ساب  واخلل  واملايونيز  ال�سلطة  وتوابل  االأخرى  اخلبز  ومكونات  باودر 

واالأي�ص  املجمدة  والبارثا  املجمد  والعجني  للطبخ  اجلاهزة  العجني  ومنتجات  )بهارات( 

املجمدة  واحللويات  املجمدة  الفاكهة  وحلويات  االألبان  غري  املجمدة  واحللويات  كرمي 

واخلبز  ال�سناعية  والقهوة  وال�ساغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة 

وامل�سروبات  والتوابل  احلبوب  من  امل�سنوع  والدقيق  واخلردل  وامللح  والدب�ص  واملعجنات 

الغذائية )احلبوب واالأع�ساب( والغريفـيز )املرق( و�ساي االأع�ساب والع�سل والف�سار. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع الوحدة، ملك االنا�سرياز عبدالرازق 

�ص.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141880

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم واالأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه وخ�سراوات حمفوظة 

واللنب،  البي�ص  بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة 

ومنتجات االألبان، الزيوت والدهون املعدة لالأكل، االأغذية املحفوظة واملخلالت. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ع�سام قباين و�سركاه للتموين والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 31567 - جدة - ر.ب: 21418، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142000

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخل�سم،  بطاقات  وخدمات  االئتمان،  بطاقات  وخدمات  امل�سرفـية،  واخلدمات  املالية،  اخلدمات 

الذكية،  البطاقات  وخدمات  م�سبقا،  املدفوعة  البطاقات  وخدمات  االئتمان،  بطاقات  وخدمات 

ومعامالت االئتمان واخل�سم االإلكرتونية، وحتويل االأموال االإلكرتوين، وخدمات معاجلة الدفع، 

وخدمات امل�سادقة والتحقق من املعامالت، واإعادة االأموال النقدية االإيداع املقدم من خالل بطاقات 

االئتمان وبطاقات اخل�سم، وخدمات �سرف العمالت، واخلدمات امل�سرفـية عرب االإنرتنت، وخدمات 

دفع الفواتري، والو�سول اإىل الودائع وخدمات ال�سراف االآيل، وخدمات �سرف ال�سيكات وال�سرف 

النقدي، ون�سر املعلومات املالية وبيانات الدفع االإلكرتونية مبا فـي ذلك عرب �سبكة كمبيوتر عاملية، 

والرعاية املالية للم�سابقات والفعاليات واالأن�سطة واالألعاب الريا�سية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيزا انرتنا�سيونال �سريفـي�ص اأ �سو�سيي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،94404 كاليفورنيا  �سيتي،  فو�سرت  بوليفارد،  �سنرت  ميرتو   900 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142001

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تاأجري العقارات ووكالة عقارية واإدارة العقار وال�سم�سرة العقارية وا�ستثمار االأموال 

وخدمات التمويل واإدارة مالية والبنوك وا�ستثمار روؤو�ص االأموال . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ما�سك األ األ �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 467، الريا�ص11411، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142002

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات االإعالن واإدارة االأعمال التجارية واالإدارة التجارية واالأعمال والعمليات املكتبية 

والق�سائم  االإعالنات  طريق  عن  االآخرين  وخدمات  ال�سلع  لبيع  والرتويج  واملحا�سبة 

والعرو�ص وامل�سابقات االإلكرتونية واخل�سومات واحلوافز على �سكل يان�سيب واحل�سومات 

ونقاط املكافاأة وعرو�ص القيمة امل�سافة التي مت اإن�ساوؤها فـيما يتعلق با�ستخدام بطاقات 

االأعمال  اإدارة  فـي  وامل�ساعدة  اإعالنية  م�ساحات  وا�ستئجار  االإعالنية  املواد  ون�سر  الدفع 

والتدقيق وم�سك الدفاتر واال�ست�سارات املهنية لالأعمال واملعلومات التجارية واال�ستف�سارات 

التجارية  االإدارة  فـي  وامل�ساعدة  التجارية  والبحوث  االأعمال  والتوجيه وتنظيم  التجارية 

ذلك  فـي  مبا  للمعار�ص  الت�سهيالت  وتوفـري  االقت�سادية  والتنبوؤات  االإعالين  والربيدة 

الريا�سية  االأحداث  ورعاية  وتنظيم  الدعاية  اأو  التجارية  لالأغرا�ص  املعار�ص  تنظيم 

واملبيعات  واالإعالن  والعر�ص  الت�سويق  واأبحاث  الكمبيوتر  ملفات  واإدارة  والثقافـية 

واالقرتاحات اخلا�سة وواجهات العر�ص االإعالنية وتزيني واجهات املتاجر وبيانات اإن�ساء 

احل�سابات واالإعالنات التلفزيونية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيزا انرتنا�سيونال �سريفـي�ص اأ �سو�سيي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،94404 كاليفورنيا  �سيتي،  فو�سرت  بوليفارد،  �سنرت  ميرتو   900 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142003

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات االألبان وم�سروبات ومنتجات االألبان واحلليب ومنتجات االألبان وحليب جمفف 

وبروتني احلليب وكرميه )منتجات االألبان( وزبدة وزيوت �ساحلة لالأكل ودهون �ساحلة 

لالأكل وجبنه ولنب خمي�ص والزبادي ومنتجات احللوى )منتجات االألبان ال�سائدة( ولبان 

)لنب �سائل( ولبنة وال�سمن وم�سروبات الزبادي وحليب UHT )درجة حرارة عالية جدا( 

وحليب ESL )مدة �سالحية طويلة( ولنب مكثف . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيوزلندا ميلك براندز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: نيوزيالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 109 فان�ساو �سرتيت، اأوكالند 1010، نيوزيالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142004

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات ال�سوكوالتة ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك والبا�ستا 

وم�سحوق  واخلمرية  والفـريمي�سلي  وال�سباغيتي  التح�سري  �سريعة  والنودلز  والنودلز  ومعكرونة 

وال�سل�سات  والكات�ساب  واخلل  واملايونيز  ال�سلطة  وتوابل  اخلبازة  مكونات  من  وغريها  اخلبز 

كرمي  واالأي�ص  املجمدة  والباراتا  املجمد  والعجني  للطبخ  اجلاهزة  العجني  ومنتجات  )بهارات( 

واحللويات املجمدة لي�ست من م�ستقات اللنب وحلويات الفواكه املجمدة واحللويات املجمدة والقهوة 

وال�ساي والكاكاو وال�سكر واالأرز والتابيوكا وال�ساغو والقهوة ال�سناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية 

االأغذية )امل�ستملة  املح�سر من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�سروبات  وامللح واخلردل والدقيق 

واألواح  الف�سار  والع�سل،  االأع�ساب  و�ساي  )املرق(  والغريفـيز  واالأع�ساب(  احلبوب  على  االأ�سا�ص  فـي 

الربوتني / احلبوب / مكمالت الطاقة من املك�سرات. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع الوحدة، ملك االنا�سرياز عبدالرازق 

�ص.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142028

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعادن الثمينة و�سبائكها والب�سائع امل�سنوعة من املعادن النفـي�ص اأو املطلية بها غري الواردة 

فـي فئات اأخرى واملجوهرات واالأحجار الكرمية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة فايندرا مديل اي�ست لالك�س�سوارات ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

بني   ،2 �سرق  الغابات  يا�ص،  بني  اأبوظبي،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

يا�ص لال�ستثمار، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/29

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142059

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات ال�سوكوالتة ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك والبا�ستا 

وم�سحوق  واخلمرية  والفـريمي�سلي  وال�سباغيتي  التح�سري  �سريعة  والنودلز  والنودلز  ومعكرونة 

وال�سل�سات  والكات�ساب  واخلل  واملايونيز  ال�سلطة  وتوابل  اخلبازة  مكونات  من  وغريها  اخلبز 

كرمي  واالأي�ص  املجمدة  والباراتا  املجمد  والعجني  للطبخ  اجلاهزة  العجني  ومنتجات  )بهارات( 

واحللويات املجمدة لي�ست من م�ستقات اللنب وحلويات الفواكه املجمدة واحللويات املجمدة والقهوة 

وال�ساي والكاكاو وال�سكر واالأرز والتابيوكا وال�ساغو والقهوة ال�سناعية واخلبز واملعجنات واخلمرية 

االأغذية )امل�ستملة  املح�سر من احلبوب والتوابل والبقوليات وم�سروبات  وامللح واخلردل والدقيق 

واألواح  الف�سار  والع�سل،  االأع�ساب  و�ساي  )املرق(  والغريفـيز  واالأع�ساب(  احلبوب  على  االأ�سا�ص  فـي 

الربوتني / احلبوب / مكمالت الطاقة من املك�سرات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية االأوىل، خلف �سارع الوحدة، ملك االنا�سرياز عبدالرازق 

�ص.ب: 4115، ال�سارقة، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142060

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأبواق  ال�سي�سة،  خراطيم  ال�سي�سة،  اأوعية  ال�سي�سة،  قواعد  االرجيالت،  االإلكرتونية،  ال�سي�سة 

االإلكرتونية،  ال�سجائر  ال�سيجار،  ال�سجائر،  التبغ،  ،بدائل  التبغ  ال�سي�سة،  اأنابيب  ال�سي�سة، 

مبخرات الفم للمدخنني، مقاالت املدخنني، اأعواد الكربيت. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خليل ماأمون للتجارة وال�سناعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غرفة بال�سقة رقم: 4 بالدور الرابع بالعقار رقم: 1 - بانوراما املقاولني 

العرب - مدينة ن�سر - القاهرة، م�سر

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142098

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)الطعام  الطعام  تقدمي  اخلفـيفة،  الوجبات  ومطاعم  الذاتية  اخلدمة  ومطاعم  مطاعم 

وال�سراب (، املقاهي، الكافترييات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املاأكوالت الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 6264، الريا�ص 12241، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142099

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكمبيوتر  برامج  وتطبيقات  الذكية  للهواتف  التطبيقات  وبرامج  التطبيقات  برامج 

القابلة للتنزيل وتطبيق قابل للتنزيل للهاتف الذكي )برنامج( واأغطية للهواتف الذكية 

والهواتف املحمولة واأطر)حافظات( للهواتف الذكية والهواتف املحمولة ، اأطر )حافظات( 

واقية للهواتف الذكية وع�سي �سيلفـي ت�ستخدم كملحقات للهواتف الذكية وحامالت معدة 

املحمولة  والهواتف  الذكية  للهواتف  احزمة حاملة  املحمولة  والهواتف  الذكية  للهواتف 

 USB وكابالت  البطاريات(  )�سواحن   USB و�سواحن  البطاريات  و�سواحن  والبطاريات 

والهواتف  الذكية  للهواتف  معدة  واقية  وافالم  و�سماعات.  الراأ�ص  و�سماعات  و�سماعات 

املحمولة ومغناطي�ص  الهواتف  اأو  الذكية  للهواتف  امل�سممة  االأخرى  وامللحقات  املحمولة 

للت�سجيل(  م�ستخدمة  )تقنية  تناظرية  اأو  رقمية  وت�سجيل  تخزين  وو�سائط  الثالجة 

و�سا�سات  الب�سرية  واالأدوات  واالأجهزة  �سم�سيه  ونظارة  اإنذار  واأجهزة  للزينة  ومغناطي�ص 

الفـيديو)�سا�سات عر�ص(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

باي  وي�ست   802 واي،  هيبي�سكو�ص  بافلي�سن،  31119، جراند  �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

رود، جراند �سيمان، كي واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142100

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عرب  االإلكرتونية  املن�سورات  وتوفـري  احلية  العرو�ص  وتقدمي  الرتفـيه  و�سائل  خدمات 

االإنرتنت غري القابلة للتنزيل وتوفـري املو�سيقى عرب االإنرتنت غري قابلة للتنزيل وتوفـري 

مقاطع فـيديو عرب االإنرتنت غري قابلة للتنزيل وخدمات االألعاب املقدمة عرب االإنرتنت 

من �سبكة الكمبيوتر واإنتاج ال�سوت والفـيديو والو�سائط املتعددة وعر�ص مقاطع الفـيديو 

املو�سيقية عرب االأجهزة املحمولة عرب االإنرتنت ون�سر الو�سائط املتعددة للمواد املطبوعة 

والكتب واملجالت واملجالت وال�سحف والن�سرات االإخبارية والدرو�ص التعليمية واخلرائط 

والر�سومات وال�سور الفوتوغرافـية والفـيديو واملو�سيقى واملن�سورات االإلكرتونية والن�سر 

االإنرتنت ومعلومات  املو�سوعات على  االإلكرتوين للمعلومات حول جمموعة وا�سعة من 

وتقدمي  وتنظيم  التدريب  وخدمات  تعليمية  وخدمات  االإنرتنت  عرب  والت�سلية  الرتفـيه 

والرتفـيهية  التعليمية  والفعاليات  املو�سيقية  واحلفالت  واالألعاب  وامل�سابقات  العرو�ص 

وعقد  االجتماعية  والتعليمية  الرتفـيهية  الفعاليات  وا�ست�سافة  واإدارة  وتنظيم  تن�سيق 

املوؤمترات التعليمية وتوفـري من�سة للمحتوى الذي ين�سئه امل�ستخدم واإنتاج وتوزيع دفق 

ال�سوت والفـيديو واإنتاج وتوزيع الربامج االإذاعية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

باي  وي�ست   802 واي،  هيبي�سكو�ص  بافلي�سن،  جراند   ،31119 �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

رود، جراند �سيمان، كي واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142101

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإنرتنت  عرب  للتنزيل  قابلة  وغري  الويب  اإىل  م�ستندة  كمبيوتر  برامج  توفـري  خدمات 

افرتا�سية  وموؤمترات  واجتماعات  االإنرتنت  عرب  افرتا�سية  اأحداث  واإجراء  وتنظيم 

درا�سية افرتا�سية  �سبكات �سناعية وندوات وحلقات  واأحداث  وعرو�ص جتارية افرتا�سية 

باالأع�ساء افرتا�سية  واإن�ساء قوائم  واأحداث تدريب افرتا�سية ومعار�ص عمل افرتا�سية 

وتوفـري برامج كمبيوتر قائمة على الويب غري قابلة للتنزيل عرب االإنرتنت ال�ستخدامها 

فـي االت�سال والتعاون بني امل�ستخدمني فـيما يتعلق بذلك وتوفـري برامج كمبيوتر قائمة 

على الويب غري قابلة للتنزيل على االإنرتنت للبث والبث عرب االإنرتنت وتقدمي حمتوى 

�سوتي ومرئي ومتعدد الو�سائط مبا�سر وم�سجل م�سبقا وتوفـري برامج كمبيوتر م�ستندة اإىل 

الويب غري قابلة للتنزيل عرب االإنرتنت الإن�ساء وتوفـري مكتب افرتا�سي وموؤمتر افرتا�سي 

واجتماع افرتا�سي وبيئات عر�ص جتارية افرتا�سية لغر�ص تكرار البيئة املادية وجمتمعات 

برامج  للتنزيل  القابل  غري  االإنرتنت  وتوفـري  االأخرى  االفرتا�سية  االأعمال  و�سبكات 

الكمبيوتر على �سبكة االإنرتنت لال�ستخدام فـي االت�سال فـي الوقت احلقيقي والتعاون بني 

امل�ستخدمني فـيما يتعلق بذلك وتوفـري تطبيقات الربجميات من خالل موقع على �سبكة 

االإنرتنت وا�ست�سافة مرافق الويب على االإنرتنت لالآخرين مل�ساركة املحتوى عرب االإنرتنت 

ومن�سات اال�ست�سافة على االإنرتنت وبرجمة احلا�سوب وت�سميم برامج الكمبيوتر تخزين 

البيانات االإلكرتونية والربجميات كخدمات )SaaS( وحو�سبة �سحابية وا�ست�سافة موقع 

املحتوى  وا�ست�سافة  الفـيديو  ومقاطع  الرقمية  لل�سور  االإلكرتوين  للتخزين  اإلكرتوين 

الرقمي على االإنرتنت وا�ست�سافة حمتوى ترفـيهي متعدد الو�سائط وا�ست�سافة الو�سائط 

املتعددة والتطبيقات التفاعلية وخدمات ا�ست�سافة مواقع الويب. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

وي�ست   802 واي،  هيبي�سكو�ص  بافلي�سن،  جراند   ،31119 �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اي�سالند�ص،  �ساميان   1205  - اأي  واي  �سيمان، كي  رود، جراند  باي 

اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142102

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

درد�سة  غرف  وتوفـري  الطلب  عند  الفـيديو  ونقل  االت�سال  وخدمات  االت�ساالت  خدمات 

ومنتديات عرب االإنرتنت وخدمات املوؤمترات عن بعد وموؤمترات الفـيديو واإر�سال الر�سائل 

على  والتوا�سل  الدرد�سة  غرف  وخدمات  الفـيديو  موؤمترات  وخدمات  البيانات  وتدفق 

من�سات التوا�سل االجتماعي ونقل الن�ص / ال�سورة / الفـيديو عرب تطبيق الهاتف الذكي 

والفـيديو  ال�سوت  وا�ستقبال  وبث  ونقل  الذكية  الهواتف  تطبيقات  عرب  املعلومات  ونقل 

االإنرتنت  خدمات  عرب  البيانات  ونقل  والبيانات  والن�سو�ص  واملتحركة  الثابتة  وال�سور 

وخدمات امل�ساركة من نظري اإىل نظري )P2P( وتوفـري الو�سول اإىل بوابة م�ساركة الفـيديو 

 / الق�سرية  الر�سائل  اإر�سال  وخدمات  لالت�ساالت  االإنرتنت  تطبيقات  خدمات  وتقدمي 

الهواتف  لتطبيقات  البحث  وخدمات  االإنرتنت  عرب  التطبيق  معلومات  ونقل  التطبيق 

االإلكرتوين  والت�سليم   )VPN( اخلا�سة  االفرتا�سية  ال�سبكات  عرب  واالت�سال  الذكية 

لل�سور وال�سور الفوتغرافـية عرب �سبكة كمبيوتر عاملية وخدمات نقل البيانات واالت�ساالت 

وخدمات االت�ساالت لتوفـري الو�سول اإىل البيانات / ال�سوت اأو ال�سور وخدمات بث الفـيديو 

املبا�سر ودفق املواد ال�سمعية والب�سرية واأدوات �سمعية وب�سرية عرب �سبكة كمبيوتر عاملية 

وتوفـري منتدى جمتمع عرب االإنرتنت للم�ستخدمني مل�ساركة مقاطع فـيديو البث املبا�سر 

وحمتوى الو�سائط الرقمية واملحتوى اأو املعلومات الرتفـيهية فـي الوقت الفعلى وت�سكيل 

املبا�سر  البث  فـيديو  ومقاطع  االجتماعية  ال�سبكات  فـي  وامل�ساركة  افرتا�سية  جمتمعات 

االت�ساالت  �سبكات  طريق  عن  ت�سليمها  يتم  التي  لالآخرين  الرقمية  الو�سائط  وحمتوى 

البث  وخدمات  املحمولة  االت�ساالت  واأجهزة  واالإنرتنت  الال�سلكية  االت�ساالت  و�سبكات 

عرب االإنرتنت لالآخرين وخدمات االت�ساالت وهي خدمات موؤمترات الفـيديو عرب الويب 

والربيد االإلكرتوين وخدمات الر�سائل الفورية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

باي  وي�ست   802 واي،  هيبي�سكو�ص  بافلي�سن،  31119، جراند  �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

رود، جراند �سيمان، كي واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142103

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية واالإعالن ووكاالت الدعاية االإعالن عرب االإنرتنت على �سبكات الكمبيوتر 

والدفع لكل مرة يتم فـيها النقر على االإعالن )يدفع فـيه املعلنون ر�سوما فـي كل مرة يتم فـيها 

النقر على اأحد اإعالناتهم( وحت�سري االإعالنات لالآخرين ون�سر املواد االإعالنية واالإعالن 

من خالل جميع و�سائل االت�سال العامة وترويج املبيعات لالآخرين وتقدمي امل�سورة فـي 

البيع  الب�سائع على و�سائط االت�سال والأغرا�ص  والت�سويق وعر�ص  االأعمال  اإدارة  جمال 

بالتجزئة وحت�سني حمرك البحث لرتويج املبيعات وتوفـري وتاأجري م�ساحات اإعالنية على 

التجارية وخدمات  االأن�سطة  اإدارة  التجارية وامل�ساعدة فـي  االإنرتنت وامل�سورة واملعلومات 

اإدارة  وا�ست�سارات  ويب  التجارية عرب موقع  املعلومات  وتوفـري  التجارية  املعلومات  وكالة 

�سوؤون املوظفـني وحتديث و�سيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

باي  وي�ست   802 واي،  هيبي�سكو�ص  بافلي�سن،  31119، جراند  �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

رود، جراند �سيمان، كي واي اأي - 1205 �ساميان، اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142104

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)اخلدمات  الكمبيوتر  برامج  وترخي�ص  االإنرتنت  عرب  االجتماعية  ال�سبكات  خدمات 

القانونية( وترخي�ص امللكية الفكرية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

هيبي�سكو�ص  بافلي�سن،  جراند   ،31119 �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

كي  �سيمان،  جراند  رود،  باي  وي�ست   802 واي، 

واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142105

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وا�ست�سافة  االإنرتنت  �سبكة  على  موقع  خالل  من  الربجميات  تطبيقات  توفـري  خدمات 

مرافق الويب على االإنرتنت لالآخرين مل�ساركة املحتوى عرب االإنرتنت ومن�سات اال�ست�سافة 

على االإنرتنت وبرجمة احلا�سوب وت�سميم برامج الكمبيوتر وتخزين البيانات االإلكرتونية 

للتخزين  اإلكرتوين  وا�ست�سافة موقع  �سحابية  )SaaS( وحو�سبة  والربجميات كخدمات 

االإلكرتوين لل�سور الرقمية ومقاطع الفـيديو وا�ست�سافة املحتوى الرقمي على االإنرتنت 

املتعددة والتطبيقات  الو�سائط  الو�سائط وا�ست�سافة  وا�ست�سافة حمتوى ترفـيهي متعدد 

التفاعلية وخدمات ا�ست�سافة مواقع الويب وت�سميم بطاقة العمل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

بافلي�سن، هيبي�سكو�ص  31119، جراند  �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

802 وي�ست باي رود، جراند �سيمان، كي  واي، 

واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142106

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تعليمية وخدمات التدريب وعر�ص مقاطع الفـيديو املو�سيقية عرب اجلهاز املحمول 

عرب االإنرتنت وتوفـري املن�سورات االإلكرتونية عرب االإنرتنت )غري القابلة للتنزيل( عرب 

واملجالت  واملجالت  والكتب  املطبوعة  للمواد  املتعددة  الو�سائط  ون�سر  املحمولة  االأجهزة 

وال�سور  والر�سومات  واخلرائط  التعليمية  والدرو�ص  االإخبارية  والن�سرات  وال�سحف 

الفوتوغرافـية والفـيديو واملو�سيقى واملن�سورات االإلكرتونيةو الن�سر االإلكرتوين للمعلومات 

والت�سلية عرب  الرتفـيه  االإنرتنت ومعلومات  املو�سوعات على  وا�سعة من  حول جمموعة 

االإنرتنت والرتفـيه وتنظيم وتقدمي العرو�ص وامل�سابقات واالألعاب واحلفالت املو�سيقية 

واالأحداث الرتفـيهية وتن�سيق وتنظيم واإدارة وا�ست�سافة الفعاليات الرتفـيهية االجتماعية 

وعقد املوؤمترات التعليمية وتوفـري من�سة للمحتوى الذي ين�سئه امل�ستخدم. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

31119، جراند بافلي�سن، هيبي�سكو�ص  �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

واي، 802 وي�ست باي رود، جراند �سيمان، كي 

واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142107

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تطبيقات االإنرتنت لالت�ساالت وخدمات اإر�سال الر�سائل الق�سرية عرب التطبيق 

ونقل معلومات عرب تطبيق من خالل االإنرتنت وخدمات البحث فـي تطبيقات الهواتف 

الذكية واالت�سال عرب ال�سبكات االفرتا�سية اخلا�سة )VPN( والت�سليم االإلكرتوين لل�سور 

واالت�ساالت  البيانات  نقل  وخدمات  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  عرب  الفوتوغرافـية  وال�سور 

 / الن�ص  ونقل  ال�سور  اأو  ال�سوت   / البيانات  اإىل  الو�سول  لتوفـري  االت�ساالت  وخدمات 

الهواتف  تطبيقات  عرب  املعلومات  ونقل  الذكي  الهاتف  تطبيق  عرب  الفـيديو   / ال�سورة 

والن�سو�ص  واملتحركة  الثابتة  وال�سور  والفـيديو  ال�سوت  وا�ستقبال  وبث  ونقل  الذكية 

اإىل  امل�ساركة من نظري  االإنرتنت وخدمات  البيانات عرب اخلدمات عرب  ونقل  والبيانات 

نظري )p2p( وتوفـري الو�سول اإىل بوابة م�ساركة الفـيديو وخدمات بث الفـيديو املبا�سر. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

هيبي�سكو�ص  بافلي�سن،  31119، جراند  �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سيمان، كي  باي رود، جراند  802 وي�ست  واي، 

واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142108

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وت�سوية  واملقا�سة  العقارات  و�سوؤون  النقدية  وال�سوؤون  املالية  وال�سوؤون  التاأمني  خدمات 

املعامالت املالية عرب �سبكة كمبيوتر عاملية واخلدمات امل�سرفـية عرب االإنرتنت واخلدمات 

املالية وخدمات بطاقات االئتمان ومعاجلة وحتويل الفواتري ومدفوعاتها وتاأمني املعامالت 

املالية وخدمات حتويل االأموال وحتويل االأموال بالو�سائل االإلكرتونية لالآخرين وحتويل 

املدفوعات لالآخرين عرب االإنرتنت واخلدمات املالية فـي طبيعة خدمات معاجلة الفواتري 

وتقييم  العقارات  وتاأجري  وتاأجري  االإيجار  ومدة  االإيجار  عقود  واإدارة  وترتيب  والدفع 

الو�ساطة  وخدمات  العقاري  واال�ستثمار  العقاري  والتمويل  العقاري  والتثمني  العقارات 

العقارية وخدمات وكالة االإ�سكان وخدمات التاأمني واإدارة العقارات واخلدمات اال�ست�سارية 

وجمع االإيجار وتاأجري مكاتب )عقارات( وا�ستثمارات راأ�ص مالية والتقييم املايل )التاأمني، 

البنوك، العقارات( واخلدمات املالية واإدارة االأ�سول واخلدمات املالية املقدمة من خالل 

امل�سرفـية عرب  املالية واخلدمات اال�ست�سارية واخلدمات  و�سائل االت�ساالت واال�ست�سارات 

من  االإنرتنت  عرب  واملقدمة  والتاأمني  بالتمويل  املتعلقة  املعلومات  وخدمات  االإنرتنت 

وال�سيارة  واملجوهرات  والفنون  التحف  ووتثمني  االإنرتنت  اأو  الكمبيوتر  بيانات  قاعدة 

اخلريية  التربعات  وجمع  املالية(  )اخلدمات  ال�سريبية  املعلومات  وتوفـري  امل�ستعملة 

االإيداع  وخدمات  االإنرتنت  عرب  الدفع  وخدمات  اخلريية  التربعات  جمموعات  وتنظيم 

االآمن وترتيب التمويل مل�ساريع البناء. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 31119، جراند بافلي�سن، هيبي�سكو�ص 

واي، 802 وي�ست باي رود، جراند �سيمان، كي 

واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142109

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية واالإعالن ووكاالت الدعاية االإعالن عرب االإنرتنت على �سبكات الكمبيوتر 

والدفع لكل مرة يتم فـيها النقر على االإعالن )يدفع فـيه املعلنون ر�سوما فـي كل مرة يتم فـيها 

النقر على اأحد اإعالناتهم( وحت�سري االإعالنات لالآخرين ون�سر املواد االإعالنية واالإعالن 

من خالل جميع و�سائل االت�سال العامة وترويج املبيعات لالآخرين وتقدمي امل�سورة فـي 

البيع  الب�سائع على و�سائط االت�سال والأغرا�ص  والت�سويق وعر�ص  االأعمال  اإدارة  جمال 

بالتجزئة وحت�سني حمرك البحث لرتويج املبيعات وتوفـري وتاأجري م�ساحات اإعالنية على 

التجارية وخدمات  االأن�سطة  اإدارة  التجارية وامل�ساعدة فـي  االإنرتنت وامل�سورة واملعلومات 

اإدارة  وا�ست�سارات  ويب  التجارية عرب موقع  املعلومات  وتوفـري  التجارية  املعلومات  وكالة 

�سوؤون املوظفـني وحتديث و�سيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 31119، جراند بافلي�سن، هيبي�سكو�ص 

واي، 802 وي�ست باي رود، جراند �سيمان، كي 

واي اأي - 1205 �ساميان، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142110

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج التطبيقات وبرامج التطبيقات للهواتف الذكية وتطبيقات برامج الكمبيوتر القابلة 

للتنزيل وتطبيق قابل للتنزيل للهاتف الذكي )برنامج( واأغطية للهواتف الذكية والهواتف 

واقية  )حافظات(  اأطر   ، املحمولة  والهواتف  الذكية  للهواتف  )حافظات(  واأطر  املحمولة 

للهواتف الذكية وع�سي �سيلفـي ت�ستخدم كملحقات للهواتف الذكية وحامالت معدة للهواتف 

الذكية والهواتف املحمولة احزمة حاملة للهواتف الذكية والهواتف املحمولة والبطاريات 

و�سواحن البطاريات و�سواحن USB )�سواحن البطاريات( وكابالت USB و�سماعات و�سماعات 

الراأ�ص و�سماعات، واأفالم واقية معدة للهواتف الذكية والهواتف املحمولة وامللحقات االأخرى 

تخزين  وو�سائط  الثالجة  ومغناطي�ص  املحمولة  الهواتف  اأو  الذكية  للهواتف  امل�سممة 

وت�سجيل رقمية اأو تناظرية )تقنية م�ستخدمة للت�سجيل( ومغناطي�ص للزينة واأجهزة اإنذار 

ونظارة �سم�سيه واالأجهزة واالأدوات الب�سرية و�سا�سات الفـيديو )�سا�سات عر�ص(. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

31119، جراند بافلي�سن، هيبي�سكو�ص  �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

802 وي�ست باي رود، جراند �سيمان، كي  واي، 

واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142111

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)اخلدمات  الكمبيوتر  برامج  وترخي�ص  االإنرتنت  عرب  االجتماعية  ال�سبكات  خدمات 

القانونية( وترخي�ص امللكية الفكرية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 31119، جراند بافلي�سن، هيبي�سكو�ص 

واي، 802 وي�ست باي رود، جراند �سيمان، كي 

واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

-231-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142112

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وا�ست�سافة  االإنرتنت  �سبكة  على  موقع  خالل  من  الربجميات  تطبيقات  توفـري  خدمات 

مرافق الويب على االإنرتنت لالآخرين مل�ساركة املحتوى عرب االإنرتنت ومن�سات اال�ست�سافة 

على االإنرتنت وبرجمة احلا�سوب وت�سميم برامج الكمبيوتر وتخزين البيانات االإلكرتونية 

للتخزين  اإلكرتوين  وا�ست�سافة موقع  �سحابية  )SaaS( وحو�سبة  والربجميات كخدمات 

االإلكرتوين لل�سور الرقمية ومقاطع الفـيديو وا�ست�سافة املحتوى الرقمي على االإنرتنت 

املتعددة والتطبيقات  الو�سائط  الو�سائط وا�ست�سافة  وا�ست�سافة حمتوى ترفـيهي متعدد 

التفاعلية وخدمات ا�ست�سافة مواقع الويب وت�سميم بطاقة العمل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 31119، جراند بافلي�سن، هيبي�سكو�ص 

واي، 802 وي�ست باي رود، جراند �سيمان، كي 

واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142113

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تعليمية وخدمات التدريب وعر�ص مقاطع الفـيديو املو�سيقية عرب اجلهاز املحمول 

عرب االإنرتنت وتوفـري املن�سورات االإلكرتونية عرب االإنرتنت )غري القابلة للتنزيل( عرب 

واملجالت  واملجالت  والكتب  املطبوعة  للمواد  املتعددة  الو�سائط  ون�سر  املحمولة  االأجهزة 

وال�سور  والر�سومات  واخلرائط  التعليمية  والدرو�ص  االإخبارية  والن�سرات  وال�سحف 

الفوتوغرافـية والفـيديو واملو�سيقى واملن�سورات االإلكرتونيةو الن�سر االإلكرتوين للمعلومات 

والت�سلية عرب  الرتفـيه  االإنرتنت ومعلومات  املو�سوعات على  وا�سعة من  حول جمموعة 

االإنرتنت والرتفـيه وتنظيم وتقدمي العرو�ص وامل�سابقات واالألعاب واحلفالت املو�سيقية 

واالأحداث الرتفـيهية وتن�سيق وتنظيم واإدارة وا�ست�سافة الفعاليات الرتفـيهية االجتماعية 

وعقد املوؤمترات التعليمية وتوفـري من�سة للمحتوى الذي ين�سئه امل�ستخدم. 

-232-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 31119، جراند بافلي�سن، هيبي�سكو�ص 

واي، 802 وي�ست باي رود، جراند �سيمان، كي 

واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142114

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تطبيقات االإنرتنت لالت�ساالت وخدمات اإر�سال الر�سائل الق�سرية عرب التطبيق 

ونقل معلومات عرب تطبيق من خالل االإنرتنت وخدمات البحث فـي تطبيقات الهواتف 

الذكية واالت�سال عرب ال�سبكات االفرتا�سية اخلا�سة )VPN( والت�سليم االإلكرتوين لل�سور 

واالت�ساالت  البيانات  نقل  وخدمات  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  عرب  الفوتوغرافـية  وال�سور 

 / الن�ص  ونقل  ال�سور  اأو  ال�سوت   / البيانات  اإىل  الو�سول  لتوفـري  االت�ساالت  وخدمات 

الهواتف  تطبيقات  عرب  املعلومات  ونقل  الذكي  الهاتف  تطبيق  عرب  الفـيديو   / ال�سورة 

والن�سو�ص  واملتحركة  الثابتة  وال�سور  والفـيديو  ال�سوت  وا�ستقبال  وبث  ونقل  الذكية 

اإىل  امل�ساركة من نظري  االإنرتنت وخدمات  البيانات عرب اخلدمات عرب  ونقل  والبيانات 

نظري )p2p( وتوفـري الو�سول اإىل بوابة م�ساركة الفـيديو وخدمات بث الفـيديو املبا�سر. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 31119، جراند بافلي�سن، هيبي�سكو�ص 

واي، 802 وي�ست باي رود، جراند �سيمان، كي 

واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142115

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وت�سوية  واملقا�سة  العقارات  و�سوؤون  النقدية  وال�سوؤون  املالية  وال�سوؤون  التاأمني  خدمات 

املعامالت املالية عرب �سبكة كمبيوتر عاملية واخلدمات امل�سرفـية عرب االإنرتنت واخلدمات 

املالية وخدمات بطاقات االئتمان ومعاجلة وحتويل الفواتري ومدفوعاتها وتاأمني املعامالت 

املالية وخدمات حتويل االأموال وحتويل االأموال بالو�سائل االإلكرتونية لالآخرين وحتويل 

املدفوعات لالآخرين عرب االإنرتنت واخلدمات املالية فـي طبيعة خدمات معاجلة الفواتري 

وتقييم  العقارات  وتاأجري  وتاأجري  االإيجار  ومدة  االإيجار  عقود  واإدارة  وترتيب  والدفع 

الو�ساطة  وخدمات  العقاري  واال�ستثمار  العقاري  والتمويل  العقاري  والتثمني  العقارات 

العقارية وخدمات وكالة االإ�سكان وخدمات التاأمني واإدارة العقارات واخلدمات اال�ست�سارية 

وجمع االإيجار وتاأجري مكاتب )عقارات( وا�ستثمارات راأ�ص مالية والتقييم املايل )التاأمني، 

البنوك، العقارات( واخلدمات املالية واإدارة االأ�سول واخلدمات املالية املقدمة من خالل 

امل�سرفـية عرب  املالية واخلدمات اال�ست�سارية واخلدمات  و�سائل االت�ساالت واال�ست�سارات 

من  االإنرتنت  عرب  واملقدمة  والتاأمني  بالتمويل  املتعلقة  املعلومات  وخدمات  االإنرتنت 

وال�سيارة  واملجوهرات  والفنون  التحف  ووتثمني  االإنرتنت  اأو  الكمبيوتر  بيانات  قاعدة 

اخلريية  التربعات  وجمع  املالية(  )اخلدمات  ال�سريبية  املعلومات  وتوفـري  امل�ستعملة 

االإيداع  وخدمات  االإنرتنت  عرب  الدفع  وخدمات  اخلريية  التربعات  جمموعات  وتنظيم 

االآمن و ترتيب التمويل مل�ساريع البناء. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 31119، جراند بافلي�سن، هيبي�سكو�ص 

واي، 802 وي�ست باي رود، جراند �سيمان، كي 

واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142116

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية واالإعالن ووكاالت الدعاية االإعالن عرب االإنرتنت على �سبكات الكمبيوتر 

والدفع لكل مرة يتم فـيها النقر على االإعالن )يدفع فـيه املعلنون ر�سوما فـي كل مرة يتم فـيها 

النقر على اأحد اإعالناتهم( وحت�سري االإعالنات لالآخرين ون�سر املواد االإعالنية واالإعالن 

من خالل جميع و�سائل االت�سال العامة وترويج املبيعات لالآخرين وتقدمي امل�سورة فـي 

البيع  الب�سائع على و�سائط االت�سال والأغرا�ص  والت�سويق وعر�ص  االأعمال  اإدارة  جمال 

بالتجزئة وحت�سني حمرك البحث لرتويج املبيعات وتوفـري وتاأجري م�ساحات اإعالنية على 

التجارية وخدمات  االأن�سطة  اإدارة  التجارية وامل�ساعدة فـي  االإنرتنت وامل�سورة واملعلومات 

اإدارة  وا�ست�سارات  ويب  التجارية عرب موقع  املعلومات  وتوفـري  التجارية  املعلومات  وكالة 

�سوؤون املوظفـني وحتديث و�سيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

بافلي�سن، هيبي�سكو�ص  31119، جراند  �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

802 وي�ست باي رود، جراند �سيمان، كي  واي، 

واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142117

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكمبيوتر  برامج  وتطبيقات  الذكية  للهواتف  التطبيقات  وبرامج  التطبيقات  برامج 

القابلة للتنزيل وتطبيق قابل للتنزيل للهاتف الذكي )برنامج( واأغطية للهواتف الذكية 

والهواتف املحمولة واأطر)حافظات( للهواتف الذكية والهواتف املحمولة ، اأطر )حافظات( 

واقية للهواتف الذكية وع�سي �سيلفـي ت�ستخدم كملحقات للهواتف الذكية وحامالت معدة 

املحمولة  والهواتف  الذكية  للهواتف  احزمة حاملة  املحمولة  والهواتف  الذكية  للهواتف 

 USB وكابالت  البطاريات(  )�سواحن   USB و�سواحن  البطاريات  و�سواحن  والبطاريات 

والهواتف  الذكية  للهواتف  معدة  واقية  وافالم  و�سماعات.  الراأ�ص  و�سماعات  و�سماعات 

املحمولة ومغناطي�ص  الهواتف  اأو  الذكية  للهواتف  امل�سممة  االأخرى  وامللحقات  املحمولة 

للت�سجيل(  م�ستخدمة  )تقنية  تناظرية  اأو  رقمية  وت�سجيل  تخزين  وو�سائط  الثالجة 

و�سا�سات  الب�سرية  واالأدوات  واالأجهزة  �سم�سيه  ونظارة  اإنذار  واأجهزة  للزينة  ومغناطي�ص 

الفـيديو)�سا�سات عر�ص(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

هيبي�سكو�ص  بافلي�سن،  جراند   ،31119 �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سيمان، كي  رود، جراند  باي  802 وي�ست  واي، 

واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142118

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)اخلدمات  الكمبيوتر  برامج  وترخي�ص  االإنرتنت  عرب  االجتماعية  ال�سبكات  خدمات 

القانونية( وترخي�ص امللكية الفكرية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

باي  وي�ست   802 واي،  هيبي�سكو�ص  بافلي�سن،  31119، جراند  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 

رود، جراند �سيمان، كي واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142119

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وا�ست�سافة  االإنرتنت  �سبكة  على  موقع  خالل  من  الربجميات  تطبيقات  توفـري  خدمات 

مرافق الويب على االإنرتنت لالآخرين مل�ساركة املحتوى عرب االإنرتنت ومن�سات اال�ست�سافة 

على االإنرتنت وبرجمة احلا�سوب وت�سميم برامج الكمبيوتر وتخزين البيانات االإلكرتونية 

للتخزين  اإلكرتوين  وا�ست�سافة موقع  �سحابية  )SaaS( وحو�سبة  والربجميات كخدمات 

االإلكرتوين لل�سور الرقمية ومقاطع الفـيديو وا�ست�سافة املحتوى الرقمي على االإنرتنت 

املتعددة والتطبيقات  الو�سائط  الو�سائط وا�ست�سافة  وا�ست�سافة حمتوى ترفـيهي متعدد 

التفاعلية وخدمات ا�ست�سافة مواقع الويب وت�سميم بطاقة العمل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

802 وي�ست باي  31119، جراند بافلي�سن، هيبي�سكو�ص واي،  �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

رود، جراند �سيمان، كي واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142120

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تعليمية وخدمات التدريب وعر�ص مقاطع الفـيديو املو�سيقية عرب اجلهاز املحمول 

عرب االإنرتنت وتوفـري املن�سورات االإلكرتونية عرب االإنرتنت )غري القابلة للتنزيل( عرب 

واملجالت  واملجالت  والكتب  املطبوعة  للمواد  املتعددة  الو�سائط  ون�سر  املحمولة  االأجهزة 

وال�سور  والر�سومات  واخلرائط  التعليمية  والدرو�ص  االإخبارية  والن�سرات  وال�سحف 

الفوتوغرافـية والفـيديو واملو�سيقى واملن�سورات االإلكرتونيةو الن�سر االإلكرتوين للمعلومات 

والت�سلية عرب  الرتفـيه  االإنرتنت ومعلومات  املو�سوعات على  وا�سعة من  حول جمموعة 

االإنرتنت والرتفـيه وتنظيم وتقدمي العرو�ص وامل�سابقات واالألعاب واحلفالت املو�سيقية 

واالأحداث الرتفـيهية وتن�سيق وتنظيم واإدارة وا�ست�سافة الفعاليات الرتفـيهية االجتماعية 

وعقد املوؤمترات التعليمية وتوفـري من�سة للمحتوى الذي ين�سئه امل�ستخدم. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

باي  وي�ست   802 واي،  هيبي�سكو�ص  بافلي�سن،  31119، جراند  �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

رود، جراند �سيمان، كي واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142121

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تطبيقات االإنرتنت لالت�ساالت وخدمات اإر�سال الر�سائل الق�سرية عرب التطبيق 

ونقل معلومات عرب تطبيق من خالل االإنرتنت وخدمات البحث فـي تطبيقات الهواتف 

الذكية واالت�سال عرب ال�سبكات االفرتا�سية اخلا�سة )VPN( والت�سليم االإلكرتوين لل�سور 

واالت�ساالت  البيانات  نقل  وخدمات  عاملية  كمبيوتر  �سبكة  عرب  الفوتوغرافـية  وال�سور 

 / الن�ص  ونقل  ال�سور  اأو  ال�سوت   / البيانات  اإىل  الو�سول  لتوفـري  االت�ساالت  وخدمات 

الهواتف  تطبيقات  عرب  املعلومات  ونقل  الذكي  الهاتف  تطبيق  عرب  الفـيديو   / ال�سورة 

والن�سو�ص  واملتحركة  الثابتة  وال�سور  والفـيديو  ال�سوت  وا�ستقبال  وبث  ونقل  الذكية 

اإىل  امل�ساركة من نظري  االإنرتنت وخدمات  البيانات عرب اخلدمات عرب  ونقل  والبيانات 

نظري )p2p( وتوفـري الو�سول اإىل بوابة م�ساركة الفـيديو وخدمات بث الفـيديو املبا�سر. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

باي  وي�ست   802 واي،  هيبي�سكو�ص  بافلي�سن،  جراند   ،31119 �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

رود، جراند �سيمان، كي واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142122

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وت�سوية  واملقا�سة  العقارات  و�سوؤون  النقدية  وال�سوؤون  املالية  وال�سوؤون  التاأمني  خدمات 

املعامالت املالية عرب �سبكة كمبيوتر عاملية واخلدمات امل�سرفـية عرب االإنرتنت واخلدمات 

املالية وخدمات بطاقات االئتمان ومعاجلة وحتويل الفواتري ومدفوعاتها وتاأمني املعامالت 

املالية وخدمات حتويل االأموال وحتويل االأموال بالو�سائل االإلكرتونية لالآخرين وحتويل 

املدفوعات لالآخرين عرب االإنرتنت واخلدمات املالية فـي طبيعة خدمات معاجلة الفواتري 

وتقييم  العقارات  وتاأجري  وتاأجري  االإيجار  ومدة  االإيجار  عقود  واإدارة  وترتيب  والدفع 

الو�ساطة  وخدمات  العقاري  واال�ستثمار  العقاري  والتمويل  العقاري  والتثمني  العقارات 

العقارية وخدمات وكالة االإ�سكان وخدمات التاأمني واإدارة العقارات واخلدمات اال�ست�سارية 

وجمع االإيجار وتاأجري مكاتب )عقارات( وا�ستثمارات راأ�ص مالية والتقييم املايل )التاأمني، 

البنوك، العقارات( واخلدمات املالية واإدارة االأ�سول واخلدمات املالية املقدمة من خالل 

امل�سرفـية عرب  املالية واخلدمات اال�ست�سارية واخلدمات  و�سائل االت�ساالت واال�ست�سارات 

من  االإنرتنت  عرب  واملقدمة  والتاأمني  بالتمويل  املتعلقة  املعلومات  وخدمات  االإنرتنت 

وال�سيارة  واملجوهرات  والفنون  التحف  ووتثمني  االإنرتنت  اأو  الكمبيوتر  بيانات  قاعدة 

اخلريية  التربعات  وجمع  املالية(  )اخلدمات  ال�سريبية  املعلومات  وتوفـري  امل�ستعملة 

االإيداع  وخدمات  االإنرتنت  عرب  الدفع  وخدمات  اخلريية  التربعات  جمموعات  وتنظيم 

االآمن و ترتيب التمويل مل�ساريع البناء. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

802 وي�ست باي  31119، جراند بافلي�سن، هيبي�سكو�ص واي،  �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

رود، جراند �سيمان، كي واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142123

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وا�ست�سافة  االإنرتنت  �سبكة  على  موقع  خالل  من  الربجميات  تطبيقات  توفـري  خدمات 

مرافق الويب على االإنرتنت لالآخرين مل�ساركة املحتوى عرب االإنرتنت ومن�سات اال�ست�سافة 

على االإنرتنت وبرجمة احلا�سوب وت�سميم برامج الكمبيوتر وتخزين البيانات االإلكرتونية 

للتخزين  اإلكرتوين  وا�ست�سافة موقع  �سحابية  )SaaS( وحو�سبة  والربجميات كخدمات 

االإلكرتوين لل�سور الرقمية ومقاطع الفـيديو وا�ست�سافة املحتوى الرقمي على االإنرتنت 

املتعددة والتطبيقات  الو�سائط  الو�سائط وا�ست�سافة  وا�ست�سافة حمتوى ترفـيهي متعدد 

التفاعلية وخدمات ا�ست�سافة مواقع الويب وت�سميم بطاقة العمل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تيك توك ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اي�سالندية

802 وي�ست باي  31119، جراند بافلي�سن، هيبي�سكو�ص واي،  �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

رود، جراند �سيمان، كي واي اأي - 1205 �ساميان اي�سالند�ص، اي�سالند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142124

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطرة جلفاف العني. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سنع جمجوم لالأدوية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

 ،21442 جدة   6267 �ص.ب:  اخلام�سة،  املرحلة  ال�سناعية،  املنطقة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142126

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثواب، اأغطية الراأ�ص، مالب�ص خارجية، مالب�ص جاهزة، �ساالت، عمامات، مالب�ص داخلية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبناء حممود عبدالرحيم عطار و�سركاهم للتجارة املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�سارع حمزة   - الغربية  البغدادية  حي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

 - لالأعمال  ال�سالم  مركز   - �سحاته 

جدة، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142258

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زبديات، اأوان ، اأوعية )اأحوا�ص(، اأطباق للزبدة، اأغطية اأطباق الزبدة، اأدوات الإغالق اأغطية 

للفواكه،  اأكواب  اأكواب،  لل�سحون،  اأغطية  املطبخ،  اأو  املنزيل  لال�ستخدام  اأوعية  االأواين، 

لل�سرب،  اأكواب  الواحدة،  للمرة  ت�ستخدم  مائدة  اأطباق  البال�ستيك،  اأو  الورق  من  اأكواب 

اأكواب للفواكه، زبديات لل�سلطة، اأطباق مائدة ت�ستخدم للمرة الواحدة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع �ستارز لل�سناعات البال�ستيكية �ص.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

دبي  جممع   ،1035  -  597 رقم:  قطعة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

دبي،   ،95426 �ص.ب:  الثاين،  لال�ستثمار 

االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/6

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142337

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمة و�سيانة اأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي�سر انكوربوريتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايوانية

تايبي  اأر دي، �سونغ�سان دي�ست،  اأن.  137، فوك�سينج  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 7 اف - 5، رقم 

�ستي 10541، تايوان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

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: 141324

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�سة كخدمة تتميز مبن�سات برجمية لنقل ال�سور واملحتوى ال�سمعي الب�سري وحمتوى 

الفـيديو والر�سائل، برامج غري قابلة للتنزيل عرب االإنرتنت ال�ستخدامها فـي االت�سال، 

املوؤقت،  اال�ستخدام  توفـري  البيانات،  لنقل  االإنرتنت  عرب  للتنزيل  القابلة  غري  للربامج 

توفـري اال�ستخدام املوؤقت، الربجميات كخدمة، تاأجري م�ساحة ذاكرة اخلادم، توفـري اأنظمة 

ون�سر  اإن�ساء  تتيح  مفتوحة  من�سة  ال�سحابية،  احلو�سبة  خالل  من  افرتا�سية  كمبيوتر 

عنا�سر ثالثية االأبعاد وتطبيقات وحمتوى رقمي عرب االإنرتنت للو�سول وامل�ساركة من 

قبل امل�ستخدمني. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا كاالين هولدينغ ا�ش ايه ار ال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لوك�سمبورجية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 16 -14، افـينيو با�ستور، ال - 2310، لوك�سمبورغ

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/2

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139181

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لينزينغ اأكتينغي�سيلت�س�سافت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: من�ساوية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ويرك�سرتا�سه 2, ايه-4860 لينزينغ, النم�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139370

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية, طبية وبيطرية, م�ستح�سرات �سحية لالأغرا�ش الطبية, مواد 

الر�سع, مكمالت  لالأطفال  اأغذية  البيطري,  اأو  الطبي  حمية غذائية معدة لال�ستعمال 

للحمية الغذائية لالإن�سان واحليوان, ل�سقات ومواد ت�سميد, مواد لدعم الأ�سنان و�سمع 

لالأ�سنان, مطهرات, م�ستح�سرات لإبادة احليوانات واحل�سرات ال�سارة, مبيدات الفطريات, 

مبيدات الأع�ساب. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيوكون بيولوجيك�ش انديا ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بيوكون هاو�ش, جراوند فلور, تاور - 3, �سيميكون بارك, اليكرتونيك 

�سيتي, فايز - 2 هو�سور رود, بنغالور, كارناتاكا 560100, الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139371

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأجهزة والأدوات اجلراحية الطبية والبيطرية, الأجهزة والأدوات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيوكون بيولوجيك�ش انديا ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بيوكون هاو�ش, جراوند فلور, تاور - 3, �سيميكون بارك, اليكرتونيك 

�سيتي, فايز- 2 هو�سور رود, بنغالور, كارناتاكا 560100, الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139372

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية من الأن�سولني, حقن جاهزة لأغرا�ش طبية, منتجات الأن�سولني 

لعالج مر�ش ال�سكري. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيوكون بيولوجيك�ش انديا ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بيوكون هاو�ش, جراوند فلور, تاور - 3, �سيميكون بارك, اليكرتونيك 

�سيتي, فايز- 2 هو�سور رود, بنغالور, كارناتاكا 560100, الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139373

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية من الأن�سولني, حقن جاهزة لأغرا�ش طبية, منتجات الأن�سولني 

لعالج مر�ش ال�سكري. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيوكون بيولوجيك�ش انديا ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بيوكون هاو�ش, جراوند فلور, تاور - 3, �سيميكون بارك, اليكرتونيك 

�سيتي, فايز - 2 هو�سور رود, بنغالور, كارناتاكا 560100, الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139374

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأجهزة والأدوات اجلراحية والطبية والبيطرية, الأجهزة والأدوات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيوكون بيولوجيك�ش انديا ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بيوكون هاو�ش, جراوند فلور, تاور - 3, �سيميكون بارك, اليكرتونيك 

�سيتي, فايز - 2 هو�سور رود, بنغالور, كارناتاكا 560100, الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139634

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  ال�سم�سرة  املالحية,  الأنظمة  تاأجري  ال�سلع,  تغليف  النقل,  معلومات  توفـري  النقل, 

ال�سفن, النقل البحري, التخزين, التخزين فـي م�ستودعات, توزيع الطاقة, تو�سيل ال�سلع, 

النقل عن طريق خطوط الأنابيب. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�ساينا مريت�سنت�ش غروب ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

 . �سنرت, منرب  ت�ساينا مريت�سنت�ش  تاور,  ت�ساينا مريت�سنت�ش  5/اإف  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

118 جيانغو رود �ساويانغ دي�سرتيكت, بكني, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/5

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139635

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  ال�سم�سرة  املالحية,  الأنظمة  تاأجري  ال�سلع,  تغليف  النقل,  معلومات  توفـري  النقل, 

ال�سفن, النقل البحري, التخزين/ التخزين فـي م�ستودعات, توزيع الطاقه, تو�سيل ال�سلع, 

النقل عن طريق خطوط الأنابيب. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�ساينا مريت�سنت�ش غروب ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

ت�ساينا  تاور,  مريت�سنت�ش  ت�ساينا  5/اإف  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مريت�سنت�ش �سنرت منرب . 118 جيانغو رود 

�ساويانغ دي�سرتيكت, بكني, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/5

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139637

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جوريكا اند�سرتيز �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 111370, دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/5

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139999

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطهرات, مناديل تعقيم, معقمات اليد. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فلويد اإنرجي غروب ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 140 -10 تي اإت�ش اأفـينيو اإ�ش اإي كالغاري, األربتا تي 2 دجي 0 اآر 1, كندا 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/15

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140134

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكحولية,  امل�سروبات غري  والغازية وغريها من  املعدنية  واملياه  ال�سعري(  )�سراب  البرية 

لعمل  اأخرى  وم�ستح�سرات  �سراب  وع�سائرالفواكه,  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروبات 

امل�سروبات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احتاد اخلليج لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

 ,11383 365 الريا�ش  201, �ش.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية الثالثة - �سارع رقم: 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/22

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140395

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ش الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ش, م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط, �سابون, عطور. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ش.ذ.م.م( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 60188 - بر دبي - دبي, دولة الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/2

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140399

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية, م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية, مواد واأغذية حمية 

معدة لال�ستعمال الطبي اأو البيطري واأغذية للر�سع. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ش.ذ.م.م( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 60188 - بر دبي - دبي, دولة الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/2

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140671

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات التجميل, العطور. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوتيك �سا�سان ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 177, ال�سارقة, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/9

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140815

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة واأدوات علمية, وبحرية, وم�سحية, وت�سويرية, و�سينمائية, وب�سرية, ووزن, وقيا�ش, 

واإ�سارات, وفح�ش )اإ�سراف(, واأجهزة واأدوات تعليمية لإنقاذ الأرواح, اأجهزة واأدوات لتو�سيل 

الكهرباء اأو تبديلها اأو حتويلها اأو جتميعها اأو تنظيمها اأو التحكم فـيها, جهاز لت�سجيل, 

الت�سجيل,  واأقرا�ش  املغناطي�سية,  البيانات  ال�سور, حامالت  اأو  ال�سوت  ا�ستن�ساخ  اأو  ونقل 

الأقرا�ش امل�سغوطة, واأقرا�ش DVD وو�سائط الت�سجيل الرقمية الأخرى, اآليات لالأجهزة 

التي تعمل بقطع النقود املعدنية, اأجهزة ت�سجيل النقد, واآلت احل�ساب, ومعدات معاجلة 

البيانات, واأجهزة الكمبيوتر, برامج الكمبيوتر, جهاز اإطفاء. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جبل طارق للهواتف �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 21496 - دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/12

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141019

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد  معدنية,  متنقلة  مبان  معدنية,  بناء  مواد  منها,  خليط  وكل  نفـي�سة  غري  معادن 

معدنية خلطوط ال�سكك احلديدية, حبال واأ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفـي�سة, 

حفظ  خزائن  معدنية,  واأنابيب  موا�سري  �سغرية,  معدنية  خردوات  حدادة,  م�سنوعات 

الوثائق والأ�سياء الثمينة, منتجات م�سنوعة من معادن غري نفـي�سة غري واردة فـي فئات 

اأخرى, خامات معادن. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيلوميت �سنغابور بي تي اأي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

ايه ام, �سنغافورة العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 100 ترا�ش �سرتيت �سيتي, 100 01 -16 # 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/19

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141244

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد كيماوية حلفظ املواد الغذائية, تراكيب حافظة لالأطعمة, مواد كيميائية حلفظ املواد 

الغذائية, عوامل ا�ستقرار ل�ستخدامها فـي الأطعمة, اللي�سيثني لال�ستخدام ال�سناعي فـي 

فـي  لال�ستخدام  اللي�سيثني  ال�سناعية,  لالأغرا�ش  اللي�سيثني  الغذائية,  املنتجات  ت�سنيع 

الت�سنيع, اللي�سيثني ل�سناعة املواد الغذائية, اللي�سيثني )مادة خام(, م�ستحلبات لتح�سري 

الطعام,  ا�سرتات  ا�سرتات )م�ستحلبات ا�سطناعية ت�ستخدم كم�سافات غذائية(,  الطعام, 

لي�ست لالأغرا�ش ال�سيدلنية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ل�سينور اإميول, ا�ش ال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كاريتريا كوماركال, �سي 55 كيه اإم 3, 5, 08640 

اأولي�سا دي مونت�سريات )بر�سلونة(, اأ�سبانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/30

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141246

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات عقد املوؤمترات عن بعد, خدمات عقد املوؤمترات عن طريق الفـيديو, توفـري غرف 

الدرد�سة عرب الإنرتنت, خدمات الت�سالت املقدمة عرب املن�سات والبوابات على الإنرتنت 

والو�سائط الأخرى. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا كالين هولدينغ ا�ش ايه اأر ال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لوك�سمبورجية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 16 - 14, اأفـينيو با�ستور, ال 2310, لوك�سمبورغ, لوك�سمبورج

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/30

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141247

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ش الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ش, م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط, �سابون, عطور وزيوت عطرية, م�ستح�سرات جتميل, غ�سول 

)لو�سن( لل�سعر, منظفات اأ�سنان. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فلوران�ش ل�سناعة م�ستح�سرات التجميل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

الإمارات  �سارع  خلف  ال�سناعية  ال�سجعة  ال�سارقة,   66954 �ش.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سربة رقم: 4+ 5+ 6+ 7+ 8 ال�سارقة, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/30

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141323

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

يتيح  تفاعلي  كمبيوتر  برنامج  تفاعلية,  برجميات  )برجميات(,  التعاون  برامج  من�سات 

الأبعاد  ثالثية  عنا�سر  ون�سر  اإن�ساء  يتيح  مفتوح  اأ�سا�سي  نظام  برنامج  املعلومات,  تبادل 

وتطبيقات وحمتوى رقمي عرب الإنرتنت للو�سول وامل�ساركة من قبل امل�ستخدمني. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذا كالين هولدينغ ا�ش ايه اأر ال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لوك�سمبورجية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 16 - 14, اأفـينيو با�ستور, ال 2310, لوك�سمبورج

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/2

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب : 1636 ر.ب: 132
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139121

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لتلبية  ا�ستهالكية عامة  ب�سائع  انتقاء  فـي  امل�ساعدة  بغر�ض  توفري معلومات حول منتج 

حاجات العميل، توفري معلومات للعميل واأخبار ذات �سلة فـي جمال الريا�سة والرتفيه 

والأعمال واملوارد املالية وال�سيا�سة واحلكومة وال�سحة واللياقة البدنية والطق�ض والعلوم 

والتكنولوجيا وال�سفر والفنون والأدب ومنط احلياة والتطور ال�سخ�سي واملركبات والنقل 

والتعليم وتطوير الأطفال وامللكية العقارية واملو�سة والت�سميمات والغذاء والطبخ وديكور 

املنزل واملو�سيقى وال�سينما والتاريخ والطب والقانون، توفري املعلومات والأخبار والتعليقات 

فـي جمال ال�سيا�سة وال�سوؤون احلكومية واملعلومات للم�ستهلك املتعلقة مبجموعة وا�سعة 

من املنتجات، توفري املعلومات والأخبار املتعلقة بالأعمال وبالتحديد املعلومات والأخبار 

حول الأحداث احلالية وم�ساريع التطوير القت�سادي والت�سريعي والتنظيمي كونها تتعلق 

بالأعمال وتوؤثر عليها، توفري املعلومات للم�ستهلك عرب الطلبات الآلية التي تعمل عرب 

التحكم بال�سوت وبالتحديد توفري م�سدر اآيل للم�ستهلك على اخلط مبا�سرة )الإنرتنت( 

للبحث وحتديد املكان وتقييم وتوفري الإجتاهات ل�سراء وا�ستهالك وا�ستخدام جمموعة 

العاملية. الت�سالت  �سبكات  عرب  للم�ستهلكني  ومعلومات  وخدمات  ب�سائع  من   وا�سعة 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنلوجيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،98109 وا�سنطن  �سياتل،  ان  افنيو  تريي   410 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/15

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

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

بلد   ،2020/3/18 الأولوية:  تاريخ   ،88839510 الأولوية:  رقم   ( الأولويــــــة:  حـــــــق 

الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139122

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الو�سول عرب الت�سالت عن بعد، توزيع/ت�سليم الر�سائل عرب البث الإلكرتوين، 

والفيديو  ال�سوت  مللفات  الإلكرتوين  الإر�سال  وبالتحديد  بعد  عن  الت�سالت  خدمات 

وغريها  احلا�سوب  عرب  للتنزيل  والقابلة  املتدفقة  املتعددة  الو�سائط  حمتوى  وملفات 

واإر�سال  ال�سوت  بث  والبيانات،  للمعلومات  الإلكرتوين  الإر�سال  الت�سالت،  �سبكات  من 

الو�سائط الرقمية التعليمية والرتفيهية، خدمات الت�سالت عن بعد وبالتحديد اإر�سال 

الن�سو�ض وال�سور وال�سوت والفيديو والبيانات عرب �سبكات الت�سالت عن بعد و�سبكات 

الت�سالت الال�سلكية والإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنلوجيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان �سياتل، وا�سنطن 98109، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/15

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

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

بلد   ،2020/3/18 الأولوية:  تاريخ   ،88839510 الأولوية:  رقم   ( الأولويــــــة:  حـــــــق 

الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139124

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفري املعلومات فـي جمال الرتفيه، توفري املعلومات املتعلقة بالرتفيه والتعليم املقدمة 

على الإنرتنت من قاعدة بيانات حا�سوبية اأو عرب �سبكة حا�سوب عاملية واملتعلقة بالأفالم 

والر�سوم  والر�سومات  التلفزيون  وبرامج  والأفالم  الوثائقية  والأفالم  املتحركة  وال�سور 

املتحركة والعرو�ض متعددة الو�سائط، توفري املعلومات والآراء والتو�سيات ال�سخ�سية فـي 

جمال الرتفيه، خدمات الرتفية وبالتحديد توفري برامج �سوت م�سجلة م�سبقا على اخلط 

-255-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

والألعاب  املتحركة  والر�سوم  والأفالم  والكتب  املو�سيقى  جمال  فـي  )الإنرتنت(  مبا�سرة 

واللعب واملنتجات الريا�سية والإلكرتونيات وعرو�ض الو�سائط املتعددة والفيديو واأقرا�ض 

الفيديو الرقمية و غريها من ال�سلع ال�ستهالكية واملنزلية، خدمات الرتفية وبالتحديد 

م�سبقا  امل�سجلة  ب�سرية  وال�سمع  والب�سرية  ال�سمعية  الأعمال  من  فيديو  مقاطع  توفري 

التفاعلية  والق�س�ض  مبا�سرة  اخلط  على  احلا�سوب  األعاب  توفري  ل�سلكية،  �سبكات  عرب 

الرتفيه  فـي جمال  والتعليقات  واملقالت  والأخبار  املعلومات  توفري  مبا�سرة،  على اخلط 

مبا فـي ذلك الأفالم والتلفزيون والأعمال ال�سمع ب�سرية واملو�سيقى والأعمال ال�سمعية 

والكتب وامل�سرح والأعمال الأدبية والفعاليات الريا�سية والأن�سطة الرتفيهية والأن�سطة 

والتعليمات  واملعار�ض  املو�سيقية  وامل�سرحيات  والرق�ض  والفن  والبطولت  لال�ستجمام 

الريا�سية والنوادي والراديو والكوميديا وامل�سابقات والأعمال الب�سرية والألعاب واللعب 

واملهرجانات واملتاحف واملتنزهات والأحداث الثقافية واحلفالت املو�سيقية والن�سر والر�سوم 

املتحركة والأحداث اجلارية وعرو�ض الو�سائط املتعددة، توفري على اخلط مبا�سرة قاعدة 

بيانات للرتفيه غري قابلة للتنزيل ت�سم األعاب رقمية غري قابلة للتنزيل واأفالم وبرامج 

تلفزيونية ومو�سيقى وغريها من الن�سو�ض الرقمية وملفات �سوتية وفيديوية ت�سم الكتب 

واملجالت والأخبار ومعلومات عامة، توفري على اخلط مبا�سرة قاعدة بيانات غري قابلة 

للتنزيل وقابلة للبحث ت�سم حمتويات �سمعية وب�سرية و�سمع ب�سرية متاح عرب الإنرتنت 

 و�سبكات الت�سالت عن بعد و�سبكات الت�سالت عن بعد الال�سلكية فـي جمال الرتفيه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنلوجيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان �سياتل، وا�سنطن 98109، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/15

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

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

بلد   ،2020/3/18 الأولويــة:  تاريــخ   ،88839510 الأولويـــة:  )رقــم  الأولويــــــة:  حـــــــق 

الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139125

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الربامج كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( التي ت�سم برامج حا�سوب م�ستخدمة للتحكم باأجهزة 

ال�سخ�سية،  امل�ساعدة  واأجهزة  ال�سوتي  بالتحكم  تعمل  التي  بذاتها  القائمة  املعلومات 

الربامج كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( التي ت�سم برامج حا�سوب للو�سول والت�سفح والبحث 

على اخلط مبا�سرة فـي قواعد البيانات وال�سوت والفيديو واملحتويات متعددة الو�سائط 

والألعاب وتطبيقات الربامج والأ�سواق التجارية لتطبيقات الربامج، الربامج كخدمة )ا�ض 

ايه ايه ا�ض( التي ت�سم برامج حا�سوب للو�سول ومراقبة وتتبع والبحث وتخزين وم�ساركة 

املعلومات حول موا�سيع ذات الهتمام العام، الربامج كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( التي ت�سم 

برامج احلا�سوب لتو�سيل وت�سغيل ودمج ومراقبة واإدارة الأجهزة الإلكرتونية ال�ستهالكية 

املرتبطة بال�سبكة عرب ال�سبكات الال�سلكية واأجهزة التحكم بحرارة املنزل ووحدات ال�ساءة 

من خالل �سبكات ل�سلكية، الربامج كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( التي ت�سم برامج احلا�سوب 

الإلكرتونية  الأجهزة  وت�سغيل  وتو�سيل  لإدارة  الربامج  لتطوير  ل�ستخدامها  لالآخرين 

التي ت�سم  ا�ض(  ايه  ايه  )ا�ض  الربامج كخدمة  اأو تي(،  )اآي  املعلوماتية لالأ�سياء  لل�سبكة 

الربامج كخدمة  التطبيقات،  برامج  تطوير  فـي  لالآخرين لال�ستخدام  احلا�سوب  برامج 

)ا�ض ايه ايه ا�ض( التي ت�سم برامج احلا�سوب لال�ستخدام كواجهة برجمة التطبيقات )ايه 

بيه اآي(، الربامج كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( التي ت�سم برامج احلا�سوب لال�ستخدام فـي 

ت�سغيل حمالت البيع بالتجزئة وخدمات الطلب ملجموعة وا�سعة من ال�سلع ال�ستهالكية، 

خدمات الدعم التقني وال�ست�سارات لتطوير التطبيقات، خدمات مزود خدمات التطبيقات 

)ايه ا�ض بيه( التي ت�سم برامج التحكم وتكامل وت�سغيل وتو�سيل واإدارة اأجهزة املعلومات 

الذكية  ال�ستهالكية  الإلكرتونية  الأجهزة  وبالتحديد  ال�سوتي  بالتحكم  تعمل  التي 

الإلكرتونية،  ال�سخ�سي  امل�ساعد  واأجهزة  ال�سوتي  بالتحكم  تعمل  والتي  �سحابيا  املت�سلة 

بناء  املعلومات  البحث املحو�سب املخ�س�سة وبالتحديد البحث وا�سرتجاع  توفري خدمات 

على طلب امل�ستخدم املحدد على الإنرتنت، توفري خدمات حمركات البحث على الإنرتنت، 

توفري خدمات حمركات البحث على الإنرتنت، ت�سميم وتطوير اأجزاء احلا�سوب الت�سغيلية 

وبرامج احلا�سوب، خدمات الربامج كخدمة )ا�ض ايه ايه ا�ض( وبالتحديد ا�ست�سافة برامج 

مبا�سرة  اخلط  على  بيانات  قاعدة  بتزويد  ل�ستخدامها  الآخرين  قبل  من  ل�ستخدامها 

ت�سم جمموعة وا�سعة من املعلومات ذات الهتمام العام عرب الإنرتنت، توفري ال�ستخدام 

رقمية  ا�ست�سافـــة حمتويات  للتنزيــــــل،  القابـــل  غيـــر  الإنرتنــت  مت�سفح  املوؤقت لربنامج 
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لأطراف ثالثة متمثلة ب�سور وفيديوهات ون�سو�ض وبيانات و�سور فوتوغرافية ومواقع 

البحث  حمركات  خدمات  الإنرتنت،  على  الإلكرتونية  الأعمال  من  وغريها  اإلكرتونية 

ال�سور  وا�ستقبال  طلب  للم�ستخدمني  تتيح  التي  البحث  من�سات  توفري  الإنرتنت،  على 

والفيديوهات والن�سو�ض والبيانات وال�سور الفوتوغرافية والأعمال الإلكرتونية، توفري 

والأعمال  والن�سو�ض  املحتوى  وا�ستقبال  للم�ستخدمني طلب  تتيح  التي  البحث  من�سات 

وامللفات  والبيانات  الأدبية  والأعمال  ب�سرية  ال�سمع  والأعمال  الب�سرية  الأعمال  املرئية 

والوثائق والأعمال الإلكرتونية، توفري ال�ستخدام املوؤقت لربامج احلا�سوب غري القابلة 

للتنزيل وا�ست�سافة مرافق على اخلط مبا�سرة لتمكن امل�ستخدمني من الو�سول وتنزيل 

ت�ستخدم  برامج  ي�سم  الذي  بيه(  ا�ض  )ايه  التطبيقات  خدمات  مزود  احلا�سوب،  برامج 

برامج  من�سات  ت�سم  التي  ا�ض(  ايه  ايه  )بيه  كخدمة  املن�سة  البيانات،  قواعد  اإدارة  فـي 

ا�ض(  ايه  ايه  )ا�ض  كخدمة  الربامج  البيانات،  قواعد  اإدارة  فـي  ت�ستخدم  التي  احلا�سوب 

اإن�ساء وا�ست�سافة  اإدارة قواعد البيانات، خدمات احلا�سوب وبالتحديد  التي ت�ستخدم فـي 

املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  الجتماعي،  التوا�سل  خلدمات  مبا�سرة  اخلط  على  جمتمع 

ال�سوت  ملفات  للو�سول  والتطبيقات  للتنزيل  القابلة  للربامج غري  مبا�سرة  على اخلط 

وامللفات  الن�سو�ض  وملفات  الجتماعي  التوا�سل  و�سبكات  والألعاب  املتدفقة  والفيديو 

متعددة الو�سائط، مزود خدمات التطبيقات )ايه ا�ض بيه( مت�سمنة برامج واجهة برجمة 

التطبيقات ) ايه بيه اآي( لتدفق وتخزين وم�ساركة األعاب الفيديو واملحتويات والبيانات 

واملعلومات، تطوير برامج احلا�سوب فـي جمال تطبيقات الهاتف النقال واملتحرك، ي�ستثني 

مما �سبق ذكره كامريات الت�سوير الفوتوغرافـي الحرتافـي وال�سينماتوغرافية مبا فيها 

 اك�س�سوارات كامريات الت�سوير الفوتوغرافـي الحرتافـي وال�سينماتوغرافية وبراجمها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنلوجيز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان �سياتل، وا�سنطن 98109، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/15

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

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

بلد   ،2020/3/18 الأولويــة:  تاريــخ   ،88839510 الأولويـــة:  )رقــم  الأولويــــــة:  حـــــــق 

الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139126

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�ستقبال والإر�ساد ال�سخ�سية لالآخرين واملت�سمنة عمل ترتيبات الطلبات اخلا�سة 

خدمات  الفرد،  حاجات  لتلبية  بامل�ستهلك  متعلقة  معلومات  وتوفري  الأولية  واحلجوزات 

التوا�سل الجتماعي، خدمات الأمن حلماية املمتلكات والأفراد، توفري قواعد بيانات احلا�سوب 

على اخلط مبا�سرة )الإنرتنت( وقواعد بيانات قابلة للبحث على اخلط مبا�سرة )الإنرتنت( 

فـي جمال التوا�سل الجتماعي، توفري قاعدة بيانات قابلة للبحث مت�سمنة حمتويات ب�سرية 

وفيديوية و�سمع ب�سرية متاحة من خالل الإنرتنت و�سبكات الت�سالت عن بعد و�سبكات 

 الت�سالت عن بعد الال�سلكية فـي جمال خدمات التوا�سل الجتماعي على اخلط مبا�سرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنلوجيز، انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان �سياتل، وا�سنطن 98109، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/15

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

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

بلد   ،2020/3/18 الأولويــة:  تاريــخ   ،88839510 الأولويـــة:  )رقــم  الأولويــــــة:  حـــــــق 

الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139127

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالتحكم  تعمل  التي  املعلومات  اأجهزة  وبالتحديد  باليد  املحمولة  الال�سلكية  الأجهزة 

بالتحكم  تعمل  والتي  بال�سحابة  املت�سلة  الذكية  ال�سوت  مكربات  من  املتكونة  ال�سوتي 

ال�سوتي وتتمتع بقدرات م�ساعد �سخ�سي افرتا�سي، م�سغالت الو�سائط، الأجهزة الطرفية 

اخلا�سة باحلوا�سيب، اأجهزة التحكم الال�سلكية ملراقبة والتحكم بعمل الأجهزة الإلكرتونية 

الأخرى، برامج الأوامر والتعرف ال�سوتي، برامج حتويل املحادثة اإىل ن�سو�ض، تطبيقات 
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الربامج املدعمة بال�سوت لإدارة املعلومات ال�سخ�سية، برامج الت�سالت الال�سلكية لنقل 

ال�سوت واملحتويات ال�سمعية والفيديو والبيانات، برامج حمركات البحث، برامج احلا�سوب 

والألعاب،  الألعاب  واأجهزة  باليد  املحمولة  الال�سلكية  بالأجهزة  التحكم  فـي  امل�ستخدمة 

البيانات  قواعد  فـي  مبا�سرة  اخلط  على  والبحث  والت�سفح  للو�سول  احلا�سوب  برامج 

والأ�سواق  الربامج  والألعاب وتطبيقات  الو�سائط  واملحتويات متعددة  والفيديو  وال�سوت 

التجارية، برجميات برامج احلا�سوب لتطوير تطبيقات الربامج، برامج احلا�سوب للو�سول 

فـي  امل�ستخدمة  احلا�سوب  برامج  املعلومات،  وم�ساركة  وتخزين  والبحث  وتتبع  ومراقبة 

برامج  امل�ستهلكني،  ب�سائع  من  وا�سعة  لت�سكيلة  والطلب  بالتجزئة  البيع  خدمات  توفري 

احلا�سوب امل�ستخدمة ملراقبة والت�سال بالأجهزة الإلكرتونية التابعة لل�سبكة املعلوماتية 

لالأ�سياء )اآي اأو تي(، برامج احلا�سوب لالإت�سال وت�سغيل وحتليل ومراقبة واإدارة الأجهزة 

احلا�سوب  برامج  الال�سلكية،  ال�سبكات  عرب  بال�سبكة  املرتبطة  ال�ستهالكية  الإلكرتونية 

لالآخرين لال�ستخدام فـي تطوير الربامج لإدارة واإت�سال وت�سغيل الأجهزة الإلكرتونية 

التابعة لل�سبكة املعلوماتية لالأ�سياء )اآي اأو تي(، برامج حا�سوب لال�ستخدام كواجهة برجمة 

التطبيقات )ايه بيه اآي(، جمموعات تطوير الربامج )ا�ض دي كيه( التي تتكون من اأدوات 

تطوير برامج احلا�سوب لتطوير تو�سيل خدمات ال�سوت وتكنولوجيا فهم اللغة الأم على 

�سبكات احلا�سوب العاملية و�سبكات الت�سالت الإلكرتونية، جمموعات تطوير الربامج )ا�ض 

دي كيه( التي ت�سم اأدوات تطوير برامج احلا�سوب لال�ستخدام كواجهة برجمة التطبيقات 

)ايه بيه اآي( لإن�ساء برامج وتطبيقات متعلقة بالأجهزة الإلكرتونية ال�ستهالكية املت�سلة 

بالإنرتنت، برامج امل�ساعدة ال�سخ�سية، برامج الت�سغيل الآيل للمنزل وبرامج تكامل الأجهزة 

املنزلية، برامج تكامل املركبات ال�سخ�سية، برامج احلا�سوب امل�ستخدمة فـي التحكم باأجهزة 

امل�ساعدة ال�سخ�سية واأجهزة املعلومات القائمة بذاتها التي تعمل بالتحكم ال�سوتي، برامج 

ي�ستثنى  مبا�سرة،  اخلط  على  البيانات  قواعد  فـي  والبحث  وت�سفح  للو�سول  احلا�سوب 

مما �سبق ذكره كامريات الت�سوير الفوتوغرافـي الحرتافـي وال�سينماتوغرافية مبا فيها 

 اك�س�سوارات كامريات الت�سوير الفوتوغرافـي الحرتافـي وال�سينماتوغرافية وبراجمها.
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 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنلوجيز، انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افنيو ان �سياتل، وا�سنطن 98109، الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/15

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

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

بلد   ،2020/3/18 الأولويــة:  تاريــخ   ،88839510 الأولويـــة:  )رقــم  الأولويــــــة:  حـــــــق 

الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140052

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املحلى  الكعك  بيع  متاجر  خدمات  املوؤقت،  الإيواء  وامل�سروبات،  الأطعمة  توفري  خدمات 

من  املقدمة  اخلدمات  )الدونت(،  املحلى  الكعك  تقدم  التي  املطاعم  ومنها  )الدونت( 

اأو خارج املطعم(.  الكافيرتيات واملقاهي، خدمات املقاهي، خدمات املطاعم )لالأكل داخل 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عالمة لال�ستثمار التجاري ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سارقة، �سناعية رقم 18 ال�سارقة، �سارع املليحة، مكتب رقم 2 ملك 

حممد �سعيد حممد احل�سيني، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/18

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140092

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإدارة اأعمال الفنادق واملوتيالت ومرافق الإيواء املوؤقت الأخرى مبا فـي ذلك ال�سقق 

املفرو�سة وال�سقق الفندقية املفرو�سة، خدمات العالقات العامة فيما يتعلق مبرافق اليواء 

املفرو�سة،  الفندقية  وال�سقق  املفرو�سة  وال�سقق  واملوتيالت  الفنادق  ذلك  فـي  مبا  املوؤقت 

خدمات املبيعات وت�سويق مرافق الإيواء املوؤقت مبا فـي ذلك الفنادق واملوتيالت وال�سقق 

املفرو�سة وال�سقق الفندقية املفرو�سة مبا فـي ذلك الدعاية والإعالن للخدمات املذكورة 

عرب �سبكة الإنرتنت و�سبكات حا�سوبية عاملية اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميلينيوم اأند كوبثورن اإنرتن�سنال ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 9 رافلي�ض بال�ض، 12 -01 ريببليك بالزا، �سنغافورة 048619، �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/20

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140093

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الإيواء املوؤقت، خدمات تاأجري مرافق الإيواء املوؤقت، خدمات التموين )بالطعام 

حجز  خدمات  واملقاهي،  واملطاعم  الجتماعـــات  قاعــــات  تاأجيـــر  خدماــــت  وال�سراب(، 

ال�سقق  توفري  خدمات  املوؤقت،  ال�سكني  الإيواء  توفري  خدمات  املوؤقت،  الإيواء  مرافق 

املوؤقت. الإيواء  مرافق  من  وغريها  الفنادق  اأعمال  اإدارة  الفنادق،  خدمات   املفرو�سة، 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميلينيوم اأند كوبثورن اإنرتن�سنال ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 9 رافلي�ض بال�ض، 12 -01 ريببليك بالزا، �سنغافورة 048619، �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/20

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140126

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة كمبيوتر  اأجهزة حممولة )لبتوب(،  بالكمبيوتر،  اأجهزة ملحقة  اأجهزة كمبيوتر، 

اأجهزة  البيانات(،  )معاجلة  ذكية  �ساعات  تفاعلية،  مل�ض  ب�سا�سه  تعمل  طرفيات  لوحية، 

فيديوية،  هواتف  مالحة،  اأجهزة  جيبية،  �سخ�سية  كمبيوتر  اأجهزة  �سخ�سية،  كمبيوتر 

اليد،  ل�ساعات  ذكية  املع�سم، هواتف  تثبت على  ذكية  نقالة، هواتف  ذكية، هواتف  هواتف 

اإطارات رقمية لل�سور، اآلت تعلم، اأجهزة تلفاز، �سماعات اأذن، اأ�سالك، وحدات قدرة لالأجهزة 

النقالة )بطاريات قابلة لإعادة ال�سحن(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سنت�سن تيليكون تكنولوجي �سي اأو ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

احلديقة  من  اخلام�سة  املنطقة   ،301 �سي  مكتب   ،41 ايه  مبنى  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مدينة  ان،  باو  حي  فويونغ،  بلدة  قانغ،  كوي  هوايده  ال�سناعية 

�سين�سن، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/21

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140167

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة وال�ساي والكاكاو وال�سكر والقهوة ال�سطناعية، الأرز، التابيوكا وال�ساغو، الدقيق 

املثلجة،  احللويات  واحللويات،  والفطائر  اخلبز  احلبوب،  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 

ع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�سل�سات 

)التوابل(، البهارات، الثلج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الأجماد للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جدة، �سارع الأمري حممد بن عبدالعزيز، �ض.ب: 8707 ر.ب: 21492، 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/22

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140168

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والكافترييات  واملقاهي  واملطاعــم  املوؤقـــت  الإيـــواء  وامل�سروبات،  الأطعمة  توفري  خدمات 

والتزويد بالطعام وال�سراب ومطاعم اخلدمة الذاتية ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة 

واملطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الأجماد للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جدة، �سارع الأمري حممد بن عبدالعزيز، �ض.ب: 8707 ر.ب: 21492، 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/22

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140748

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تنظيف متعـــددة ال�ستعمـــالت، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، 

الروا�سب  مزيالت  الكل�سية،  والروا�سب  البقع  تراكم  متنع  التـــي  التنظيف  م�ستح�سرات 

واملغا�سل،  امل�سارف  تنظيف  م�ستحـــ�سرات  املنزلـــــي،  لال�ستخـــــدام  والتكل�ســــات  الكل�سيــــة 

تنظيف  م�ستح�سرات  املطابخ،  منظفـــات  امليـــاه،  دورات  منظفــــات  التواليت،  منظفات 

مبلل  واأ�سفنج  ورقية  ومناديل  مبللـــة  ومناديـــل  اأقم�سة  للتبيي�ض،  م�ستح�سرات  النوافذ، 

مب�ستح�سرات التنظيف، منظفات، منظفات لغ�سيل املالب�ض، م�ستح�سرات غ�سل ال�سحون، 

منظفات ومعطرات ومزيالت الروائح الكريهة لغ�سالت ال�سحون، عوامل �سطف لغ�سالت 

اإ�سافات  للغ�سالت،  منظفات  املالب�ض،  وكي  غ�سل  فـي  ت�ستعمل  م�ستح�سرات  ال�سحون، 

�سابون  �سابون،  الأقم�سة،  لتعطري  بخاخات  البقع،  اإزالة  م�ستح�سرات  املالب�ض،  لغ�سيل 
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اجل�سم،  غ�سول  لليدين،  جل  اليدين،  تنظيف  م�ستح�سرات  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام 

م�ستح�سرات العناية بالب�سرة، م�ستح�سرات معطرة للجو، بخاخات تعطري الغرف، زيوت 

عطرية، اأدوات ن�سر العطور من خالل اأعواد اخليزران، ورق ورد جمفف، بخور.

 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريكيت بنكايزر ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: موري�ض كوربوريت �سنرت اأي فـي، 399 انرتبري�ض باركوي، بار�سيباين، 

نيوجري�سي 07054- 00225، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/10

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140749

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات مطهرة من اجلراثيم وم�سادة للبكترييا ومزيلة للروائح الكريهة، مطهرات، 

اليدين،  تعقيم  م�ستح�سرات  املالب�ض،  لغ�سيل  تعقيم  م�ستح�سرات  تعقيم،  م�ستح�سرات 

الكريهة  الروائح  مزيالت  املنزيل،  لال�ستخدام  ال�سلبة  الأ�سطح  تعقيم  م�ستح�سرات 

لال�ستخدام املنزيل، مزيالت الروائح الكريهة من اجلو، اأقم�سة ومناديل مبللة ومناديل 

مبلل  واأ�سفنج  ورقية  ومناديل  مبللة  ومناديل  اأقم�سة  باملطهرات،  مبلل  واأ�سفنج  ورقية 

امل�سادة  بامل�ستح�سرات  مبلل  واأ�سفنج  ورقية  ومناديل  مبللة  ومناديل  اأقم�سة  باملعقمات، 

للبكترييا، �سابون م�ساد للبكترييا، مبيدات ح�سرات، مبيدات ال�سو�ض، طاردات ح�سرات، 

واحليوانات  احل�سرات  وطرد  لإبادة  م�ستح�سرات  جراثيم،  مبيدات  الفطريات،  مبيدات 

امل�ستخدمة  الكريهة  الروائح  اإزالة  م�ستح�سرات  اجلو،  لإنعا�ض  م�ستح�سرات  ال�سارة، 

م�ستح�سرات  الكريهة،  الروائح  من  التخل�ض  م�ستح�سرات  واجلو:  وال�سجاد  لالأقم�سة 

تنقية الهواء، م�ستح�سرات تطهري اجلو، م�ستح�سرات تعقيم اجلو.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريكيت بنكايزر ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: موري�ض كوربوريت �سنرت اأي فـي، 399 انرتبري�ض باركوي، بار�سيباين، 

نيوجري�سي 07054- 00225، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/10

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141039

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة الأ�سالك الكهربائية وبالتحديد املقاب�ض واملفاتيح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوفار اأي دي اند ا�ض ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

 1 12 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: هونيويل هاو�ض، �سكيمبد هيل لين، براكنيل بريك�ض ار جي 

اأي بي، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/19

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141078

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للمركبات،  كهربائية  بطاريات  كهربائية،  بطاريات  بطاريات،  اأوعية  البطاريات،  �سناديق 

بطاريات لالإ�ساءة، اأجهزة �سحن للبطاريات، اأجهزة �سحن البطاريات الكهربائية، بطاريات 

اأوعية تقطري، كابالت كهربائية،  ذات جهد عايل، بطاريات غلفانية، �سفائح للبطاريات، 

اأجهزة واأدوات كيميائية، ملفات كهربائية، اأجهزة قيا�ض حم�ض البطاريات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سرق الأو�سط للبطاريات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 13441 املدينة ال�سناعية الثانية، الدمام، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/22

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141079

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للمركبات،  كهربائية  بطاريات  كهربائية،  بطاريات  بطاريات،  اأوعية  البطاريات،  �سناديق 

بطاريات لالإ�ساءة، اأجهزة �سحن للبطاريات، اأجهزة �سحن البطاريات الكهربائية، بطاريات 

اأوعية تقطري، كابالت كهربائية،  ذات جهد عايل، بطاريات غلفانية، �سفائح للبطاريات، 

اأجهزة واأدوات كيميائية، ملفات كهربائية، اأجهزة قيا�ض حم�ض البطاريات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سرق الأو�سط للبطاريات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 13441 املدينة ال�سناعية الثانية، الدمام، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/22

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141080

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للمركبات،  كهربائية  بطاريات  كهربائية،  بطاريات  بطاريات،  اأوعية  البطاريات،  �سناديق 

بطاريات لالإ�ساءة، اأجهزة �سحن للبطاريات، اأجهزة �سحن البطاريات الكهربائية، بطاريات 

اأوعية تقطري، كابالت كهربائية،  ذات جهد عايل، بطاريات غلفانية، �سفائح للبطاريات، 

اأجهزة واأدوات كيميائية، ملفات كهربائية، اأجهزة قيا�ض حم�ض البطاريات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سرق الأو�سط للبطاريات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 13441 املدينة ال�سناعية الثانية، الدمام، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/22

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141081

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خالطات خر�سانة )اآلت(، مكنات حتميل، حفارات، خالطات )اآلت(، اآلت 

جرافات  )اآلت(،  حفارات  احلديدية،  ال�سكك  اإن�ساء  اآلت  الطرق،  تعبيد 

حفر،  اأبراج  رفع(،  )اأجهزة  رافعات  )اآلت(  ناقالت  رفع،  اأجهزة  رافعات،  )بولدوزرات(، 

تربينات هوائية، تربينات هيدرولية، م�سخات تعمل بالفرز املركزي، م�سخات )اأجزاء اآلت 

اأو مكائن اأو حمركات(، م�سخات )اآلت(، حفارات �سخ اخلر�سانة )اآلت( اآلت حفر، اآلت مد 

ق�سبان ال�سكك احلديدية، اآلت تقطيع الفحم، اأجهزة اإ�ستخراج املعادن من املناجم، اأجهزة 

جر اأو �سحب )للتعدين(، حفارات مناجم، اآلت حفر املناجم، اأجهزة حفر )عائمة اأو غري 

عائمة(، مداخل للطرق، مدحالت بخارية، اآلت خلط، حمامل للمركبات، قارنات لأعمدة 

الإدارة )اآلت(، اأعمدة نقل حركة )ما عدا امل�ستخدمة فـي املركبات الربية(، حمامل كريات، 

حمامل )اأجزاء اآلت، اأدوات حتكم تعمل بالهواء امل�سغوط لالآلت واملحركات واملكائن. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساين جروب كو، اإل تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

بارك،  اإند�سرتيال  �ساين  �سنرت،  اأدميني�سرتيتف  �ساين  فلور،  ثريد  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اند تكنولوجيكال ديفيلومبنت زون، ت�سانغ�سا، هونان،  اإيكونوميك 

ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/22

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141110

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

يتـــم  التـــي  الأطعمــة  اأنــواع  للحلويات وجميــع  التموين  املطاعم، تقدمي خدمات  خدمات 

تقدميها خالل الأعرا�ض واحلفالت، املقاهي، الكافيرتيات، مطاعم الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سلطان العاملية للحلويات 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 87652، قطعة رقم 251-356، مكتب 308، ملك حممد عبد الرحمن 

حممد العلي، اأم �سقيم الأوىل، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/23

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141212

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العجالت  لل�سيارات،  عجالت  للمركبات،  عجالت  الربية،  للمركبات  وعجالت  اإطارات 

واإطارات  عجالت  ملوازنة  اأثقال  املركبة،  لعجالت  اإطارات  معدنية،  �سبائك  من  امل�سنوعة 

مانعة  اأدوات  للمركبات،  مدا�سات  املركبات،  وعجالت  اإطارات  داخلية  اأنابيب  املركبات، 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ويل برو�ض ال ال �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،80111 اأو  �ض  فيليدج  200 جرينوود  �سويت  واي  فالنتيا  اإ�ض  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 5347 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/29

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141455

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�ض، لبا�ض القدم، اأغطية الراأ�ض، املالب�ض الريا�سية، املالب�ض غري الر�سمية، املالب�ض 

املريحة، املالب�ض اخلارجية، مالب�ض التدريب، بذلت، قم�سان ن�سف كم )تي - �سريت(، 

مالب�ض للن�سف العلوي من اجل�سم، قم�سان البولو، جاكيتات، �سرتات ف�سفا�سة، مالب�ض 

اجل�سم،  من  ال�سفلي  للجزء  �سيقة  مالب�ض  اجل�سم،  من  العلوي  للن�سف  قلن�سوة  ذات 

�سراويل ق�سرية، تنورات، بنطلونات، �سدريات، جاكيتات ر�سمية، جيليه، مالب�ض ريا�سية 

اأربطة  القيادة،  قفازات  قفازات،  التنكر،  مالب�ض  ال�سباقات،  �سائقي  بدلت  متخ�س�سة، 

للراأ�ض، اأربطة للعرق، اأربطة للر�سغ، القبعات والكابات الريا�سية، اأغطية الراأ�ض ال�سوفية، 

اأو�سحة، اإي�ساربات، ربطات عنق، اأغطية واقية من ال�سم�ض، اأحذية، اأحذية تدريب، اأحذية 
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وامليدانية،  الداخلية  ال�سالت  لريا�سات  القدم  مالب�ض  عالية،  رقبة  ذات  اأحذية  جري، 

املقلدة،  الريا�سية  الفرق  مالب�ض  اأطقم  قيادة،  اأحذية  اأخفاف،  جوارب،  ريا�سية،  جوارب 

مالب�ض م�سجعي الفرق الريا�سية، كنزات ريا�سية، مالب�ض ريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة برودرايف انرتنا�سيونال �ض.م.ب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

346، منطقة  4612، جممع  551، طريق  رقم  401، مبنى  رقم  �سقة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املنامة / الواجهة البحرية، �ض.ب: 820، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/8

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141456

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأن�سطة الريا�سية والثقافية، خدمات التعليم، توفري التدريب، خدمات الرتفية، تنظيم 

التوجيه  خدمات  والثقافية،  الريا�سية  والت�سهيالت  الأن�سطة  الريا�سية،  الفعاليات 

�سباقات  �سائقي  ذلك  فـي  مبا  الريا�سيني  تدريب  اللياقة،  تدريبات  خدمات  والتعليم، 

خدمات  باملركبات،  املتعلقة  والرتفيه  والتعليم  التدريب  خدمات  والراليات،  ال�سيارات 

الفعاليات  وتوفري  واإجراء  وترتيب  تنظيم  املحاكاة،  اأجهزة  بوا�سطة  املقدمة  التدريب 

فعاليات  وتوفري  واإجراء  وترتيب  تنظيم  الريا�سية،  وامل�سابقات  واملناف�سات  وال�سباقات 

و�سباقات ومناف�سات وم�سابقات �سباقات ال�سيارات، تنظيم وترتيب واإجراء وتوفري فعاليات 

و�سباقات ومناف�سات وم�سابقات �سباقات الراليات، تنظيم وترتيب واإجراء وتوفري لفعاليات 

وال�سباقات واملناف�سات وامل�سابقات الريا�سية الإلكرتونية، تنظيم وترتيب واإجراء وتوفري 

ال�سيارات  ل�سباقات  الإلكرتونية  الريا�سية  وامل�سابقات  واملناف�سات  وال�سباقات  الفعاليات 

والراليات، خدمات الرتفية التي يتم تقدميها خالل الفعالية الريا�سية، خدمات الرتفية 

التي يتم تقدميها خالل فعاليات ومناف�سات �سباقات ال�سيارات والراليات، تنظيم راليات 

ال�سيارات واجلولت وفعاليات ال�سباق، خدمات الرتفية التي يتم تقدميها خالل فعاليات 
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اإدارة الفعاليات وال�سباقات واملناف�سات وامل�سابقات الريا�سية، تنظيم  ومناف�سات الراليات، 

الفرق الريا�سية املحرتفة، خدمات النوادي الريا�سية، تعليم وتدريب �سائقي ال�سباقات، 

خدمات تعليم القيادة، خدمات اأكادمييات القيادة، توفري املعلومات والتعليم عن الريا�سة، 

املوؤمترات  الريا�سي، ترتيب وتنظيم واإقامة  التعليم  الريا�سي، خدمات  خدمات الرتفية 

و�سباقات  الريا�سة  جمال  فـي  واملعار�ض  والفعاليات  واللقاءات  والندوات  العمل  وور�ض 

الفيديو  األعاب  توفري  الفيديو،  األعاب  ترفيه  خدمات  الفيديو،  األعاب  خدمات  ال�سيارات، 

املبا�سرة، توفري الأخبار واملعلومات عن الريا�سة، توفري الأخبار واملعلومات عن �سباقات 

ال�سيارات و�سائقي �سباقات ال�سيارات، التغطية الإذاعية اأو التلفزيونية للفعاليات الريا�سية 

وال�سباقات واملناف�سات وامل�سابقات، خدمات الن�سر، الن�سر الإلكرتوين، ن�سر املجالت والكتب 

واملطبوعات، ن�سر املجالت والكتب واملطبوعات فـي جمال ريا�سة ال�سيارات، الن�سر الإلكرتوين 

غري  الإلكرتونية  املن�سورات  ال�سيارات،  ريا�سة  جمال  فـي  واملطبوعات  والكتب  للمجالت 

الإذاعية  والربامج  التلفزيونية،  الربامج  توفري  الإخبارية،  التقارير  للتنزيل،  القابلة 

والأفالم واملواد ال�سوتية و/اأو املرئية والألعاب غري القابلة للتنزيل مبا�سرة، توفري الأخبار 

مبا�سرة، املعلومات املتعلقة بالريا�سة والرتفيه املقدمة مبا�سرة من قاعدة بيانات حا�سوبية 

اأو على الإنرتنت اأو عرب الت�سالت الال�سلكية، خدمات نوادي امل�سجعني، خدمات برامج 

ع�سوية نوادي امل�سجعني، خدمات حجز التذاكر للفعاليات الريا�سية والرتفيهية والثقافية 

والتعليمية، ال�سيافة املوؤ�س�سية، خدمات ال�سيافة )الرتفيه(، توفري موقع على الإنرتنت 

يقدم بيانات الأخبار وال�سور واجلداول والنتائج والفيديوهات واملواعيد فـي جمال ريا�سة 

املقدمة  والريا�سية  وال�ستجمامية  والتدريبية  الرتفيهية  املعلومات  خدمات  ال�سيارات، 

على  املقدمة  والرتفيه  التعليم  خدمات  الت�سالت،  �سبكات  من  وغريها  لإنرتنت  عرب 

الإذاعة والتلفزيون والإنرتنت وقواعد البيانات املبا�سرة، اخلدمات التعليمية والرتفيهية 

التي تقدم الو�سائط الإلكرتونية واملحتوى متعدد الو�سائط واملحتوى ال�سوتي والب�سري 

والأفالم وال�سور وال�سور الفوتوغرافية والر�سوميات وال�سور والن�سو�ض وما يت�سل بها 

معلومات والتي يتم تقدميها عرب الإنرتنت وغريها من �سبكات لت�سالت، اإنتاج الأفالم، 

والراديو،  للتلفزيون  الريا�سية  الفعاليات  اإنتاج  والإذاعية،  التلفزيونية  الربامج  اإنتاج 

خدمات املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات فيما يتعلق بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة برودرايف انرتنا�سيونال �ض.م.ب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

346، منطقة  4612، جممع  551، طريق  رقم  401، مبنى  رقم  �سقة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املنامة / الواجهة البحرية، �ض.ب: 820، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/8

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141457

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�ض، لبا�ض القدم، اأغطية الراأ�ض، املالب�ض الريا�سية، املالب�ض غري الر�سمية، املالب�ض 

املريحة، املالب�ض اخلارجية، مالب�ض التدريب، بذلت، قم�سان ن�سف كم )تي - �سريت(، 

مالب�ض للن�سف العلوي من اجل�سم، قم�سان البولو، جاكيتات، �سرتات ف�سفا�سة، مالب�ض 

اجل�سم،  من  ال�سفلي  للجزء  �سيقة  مالب�ض  اجل�سم،  من  العلوي  للن�سف  قلن�سوة  ذات 

�سراويل ق�سرية، تنورات، بنطلونات، �سدريات، جاكيتات ر�سمية، جيليه، مالب�ض ريا�سية 

اأربطة  القيادة،  قفازات  قفازات،  التنكر،  مالب�ض  ال�سباقات،  �سائقي  بدلت  متخ�س�سة، 

للراأ�ض، اأربطة للعرق، اأربطة للر�سغ، القبعات والكابات الريا�سية، اأغطية الراأ�ض ال�سوفية، 

اأو�سحة، اإي�ساربات، ربطات عنق، اأغطية واقية من ال�سم�ض، اأحذية، اأحذية تدريب، اأحذية 

وامليدانية،  الداخلية  ال�سالت  لريا�سات  القدم  مالب�ض  عالية،  رقبة  ذات  اأحذية  جري، 

املقلدة،  الريا�سية  الفرق  مالب�ض  اأطقم  قيادة،  اأحذية  اأخفاف،  جوارب،  ريا�سية،  جوارب 

مالب�ض م�سجعي الفرق الريا�سية، كنزات ريا�سية، مالب�ض ريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة برودرايف انرتنا�سيونال �ض.م.ب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

346، منطقة  4612، جممع  551، طريق  رقم  401، مبنى  رقم  �سقة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املنامة / الواجهة البحرية، �ض.ب: 820، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/8

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141458

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأن�سطة الريا�سية والثقافية، خدمات التعليم، توفري التدريب، خدمات الرتفية، تنظيم 

التوجيه  خدمات  والثقافية،  الريا�سية  والت�سهيالت  الأن�سطة  الريا�سية،  الفعاليات 

�سباقات  �سائقي  ذلك  فـي  مبا  الريا�سيني  تدريب  اللياقة،  تدريبات  خدمات  والتعليم، 

خدمات  باملركبات،  املتعلقة  والرتفيه  والتعليم  التدريب  خدمات  والراليات،  ال�سيارات 

الفعاليات  وتوفري  واإجراء  وترتيب  تنظيم  املحاكاة،  اأجهزة  بوا�سطة  املقدمة  التدريب 

فعاليات  وتوفري  واإجراء  وترتيب  تنظيم  الريا�سية،  وامل�سابقات  واملناف�سات  وال�سباقات 

و�سباقات ومناف�سات وم�سابقات �سباقات ال�سيارات، تنظيم وترتيب واإجراء وتوفري فعاليات 

و�سباقات ومناف�سات وم�سابقات �سباقات الراليات، تنظيم وترتيب واإجراء وتوفري لفعاليات 

وال�سباقات واملناف�سات وامل�سابقات الريا�سية الإلكرتونية، تنظيم وترتيب واإجراء وتوفري 

ال�سيارات  ل�سباقات  الإلكرتونية  الريا�سية  وامل�سابقات  واملناف�سات  وال�سباقات  الفعاليات 

والراليات، خدمات الرتفية التي يتم تقدميها خالل الفعالية الريا�سية، خدمات الرتفية 

التي يتم تقدميها خالل فعاليات ومناف�سات �سباقات ال�سيارات والراليات، تنظيم راليات 

ال�سيارات واجلولت وفعاليات ال�سباق، خدمات الرتفية التي يتم تقدميها خالل فعاليات 

اإدارة الفعاليات وال�سباقات واملناف�سات وامل�سابقات الريا�سية، تنظيم  ومناف�سات الراليات، 

الفرق الريا�سية املحرتفة، خدمات النوادي الريا�سية، تعليم وتدريب �سائقي ال�سباقات، 

خدمات تعليم القيادة، خدمات اأكادمييات القيادة، توفري املعلومات والتعليم عن الريا�سة، 

املوؤمترات  الريا�سي، ترتيب وتنظيم واإقامة  التعليم  الريا�سي، خدمات  خدمات الرتفية 

و�سباقات  الريا�سة  جمال  فـي  واملعار�ض  والفعاليات  واللقاءات  والندوات  العمل  وور�ض 

الفيديو  األعاب  توفري  الفيديو،  األعاب  ترفيه  خدمات  الفيديو،  األعاب  خدمات  ال�سيارات، 

املبا�سرة، توفري الأخبار واملعلومات عن الريا�سة، توفري الأخبار واملعلومات عن �سباقات 

ال�سيارات و�سائقي �سباقات ال�سيارات، التغطية الإذاعية اأو التلفزيونية للفعاليات الريا�سية 

وال�سباقات واملناف�سات وامل�سابقات، خدمات الن�سر، الن�سر الإلكرتوين، ن�سر املجالت والكتب 

واملطبوعات، ن�سر املجالت والكتب واملطبوعات فـي جمال ريا�سة ال�سيارات، الن�سر الإلكرتوين 
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غري  الإلكرتونية  املن�سورات  ال�سيارات،  ريا�سة  جمال  فـي  واملطبوعات  والكتب  للمجالت 

الإذاعية  والربامج  التلفزيونية،  الربامج  توفري  الإخبارية،  التقارير  للتنزيل،  القابلة 

والأفالم واملواد ال�سوتية و/اأو املرئية والألعاب غري القابلة للتنزيل مبا�سرة، توفري الأخبار 

مبا�سرة، املعلومات املتعلقة بالريا�سة والرتفيه املقدمة مبا�سرة من قاعدة بيانات حا�سوبية 

اأو على الإنرتنت اأو عرب الت�سالت الال�سلكية، خدمات نوادي امل�سجعني، خدمات برامج 

ع�سوية نوادي امل�سجعني، خدمات حجز التذاكر للفعاليات الريا�سية والرتفيهية والثقافية 

والتعليمية، ال�سيافة املوؤ�س�سية، خدمات ال�سيافة )الرتفيه(، توفري موقع على الإنرتنت 

يقدم بيانات الأخبار وال�سور واجلداول والنتائج والفيديوهات واملواعيد فـي جمال ريا�سة 

املقدمة  والريا�سية  وال�ستجمامية  والتدريبية  الرتفيهية  املعلومات  خدمات  ال�سيارات، 

على  املقدمة  والرتفيه  التعليم  خدمات  الت�سالت،  �سبكات  من  وغريها  لإنرتنت  عرب 

الإذاعة والتلفزيون والإنرتنت وقواعد البيانات املبا�سرة، اخلدمات التعليمية والرتفيهية 

التي تقدم الو�سائط الإلكرتونية واملحتوى متعدد الو�سائط واملحتوى ال�سوتي والب�سري 

والأفالم وال�سور وال�سور الفوتوغرافية والر�سوميات وال�سور والن�سو�ض وما يت�سل بها 

معلومات والتي يتم تقدميها عرب الإنرتنت وغريها من �سبكات لت�سالت، اإنتاج الأفالم، 

والراديو،  للتلفزيون  الريا�سية  الفعاليات  اإنتاج  والإذاعية،  التلفزيونية  الربامج  اإنتاج 

خدمات املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات فيما يتعلق بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة برودرايف انرتنا�سيونال �ض.م.ب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

346، منطقة  4612، جممع  551، طريق  رقم  401، مبنى  رقم  �سقة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املنامة / الواجهة البحرية، �ض.ب: 820، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/8

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141460

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سادة،  اأج�سام  الب�سري،  لال�ستخدام  �سيدلنية  وم�ستح�سرات  �سيدلنية  مواد 

الطبي  والتحليل  للت�سخي�ض  بيولوجية  مواد  طبية،  لغايات  ت�سخي�ض  م�ستح�سرات 

طبية  كوا�سف  طبية،  ت�سخي�سية  كوا�سف  طبية،  لغايات  �سحية  م�ستح�سرات  الب�سري، 

�سريرية، م�ستح�سرات حيوية لغايات طبية.

 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مورفو�سي�ض ايه جي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سيميلوي�سرتا�سي 7، دي 82152 بالنغ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/8

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141461

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البحث والتطوير فـي املجالت ال�سيدلنية والتكنولوجيا احليوية، البحث وتطوير الأدوية، 

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�سميم، الأبحاث البيولوجية و الأبحاث 

ال�سريرية و الأبحاث الطبية، خدمات التحليل الكيميائي والكيميائي احليوي، الأبحاث 

املختربية فـي جمالت الكيمياء التحليلية والكيمياء احليوية والكيمياء الطبية وتطوير 

الأبحاث  اجلزيئية،  والبيولوجيا  الدقيقة  الأحياء  وعلم  احليوية  والتكنولوجيا  الأدوية 

ال�سريرية، اإجراء التجارب ال�سريرية، توفري معلومات البحث الطبي والعلمي فـي جمال 

الأدوية والتجارب ال�سريرية، خدمات البحث والتطوير فـي جمال الأج�سام امل�سادة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مورفو�سي�ض ايه جي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سيميلوي�سرتا�سي 7، دي 82152 بالنغ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/8

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141502

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوازم غري معدنية لأنابيب الهواء امل�سغوط، لوازم غري معدنية لأنابيب الهواء امل�سغوط، 

اأنابيب مرنة غري معدنية، اأغلفة غري معدنية لالأنابيب، و�سالت غري معدنية لالأنابيب، 

جلب غري معدنية لالأنابيب، اأطواق منع الت�سرب لالأنابيب، اأغلفة غري معدنية لالأنابيب، 

لالأنابيب،  معدنية  غري  و�سالت  لالأنابيب،  و�سل  اأغلفة  لالأنابيب،  معدنية  غري  جلب 

مواد تقوية غري معدنية لالأنابيب، مواد تقوية غري معدنية لالأنابيب، اأنابيب مرنة غري 

معدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حتويل املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

بالزا  بالتينيوم  مركز  امللك،  طريق  الندل�ض،  حي   ،2941 �ض.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مكتب )502(، ر.ب: 23322، جدة، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/9

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141557

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري، وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها 

و�سرائها ب�سهولة، )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل(، وقد تقدم مثل هذه اخلدمات من 

خالل متاجر البيع بالتجزئة، اأ�سواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�سر 

 اأو بوا�سطة الأو�ساط الإلكرتونية، مثل املواقع الإلكرتونية اأو برامج الت�سوق التلفزيونية.
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 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيدز واي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 63813 - قطعة رقم 217 - 114 مكتب رقم 8 ، ملك حممد 

�سلطان ح�سني بال�سالت، ديرة، البطني،دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/10

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141558

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة،  حلويات،  فاكهة،  حلوى  �سكاكر،  �سوكولتة،  �سكرية،  حلويات  �سوكولتة،  حلويات 

احلبوب،  اأ�سا�سها  خفيفة  وجبات  احلبوب،  وم�ستح�سرات  احلبوب  �سكر،  كاكاو،  �ساي، 

كعك  فطائر،  كيك،  ب�سكويت،  خبز،  الغذائية،  الطاقة  واألواح  احلبوب  من  طعام  األواح 

الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املجففة(،  والفواكه  باملك�سرات  اإفطار  )حبوب  املو�سلي  حملى، 

لالأكل،  �ساحلة  ب�سكويت  رقاقات  لل�سرب،  �سوكولتة  ال�سوكولتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 

نكهات  �سربات،  ال�سوكولتة،  مو�سية  جممد،  لنب  كرمي،  اآي�ض  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات 

فواكه  العطرية،  الزيوت  غري  للطعام  نكهات  العطرية،  الزيوت  عدا  فيما  للم�سروبات، 

اأطعمة  اأ�سا�سها احلبوب،  اأطعمة خفيفة  مغطاة بال�سوكولتة، بندق مغطى بال�سوكولتة، 

يقدم  املجففة  والفواكه  واللوز  احلبوب  من  )مزيج  الغرانول  احلبوب،  اأ�سا�سها  خفيفة 

كاكاو  للدهن،  قابلة  �سوكولتة  الغرانول،  اأ�سا�سها  خفيفة  اأطعمة  األواح  اإفطار(،  كوجبة 

املخفوقة،  الكرمية  قوام  لتكثيف  م�ستح�سرات  ال�سوكولتة،  �سل�سات  للدهن،  قابل 

النحل،  ع�سل  �ساغو،  تابيوكا،  اأرز،  دقيق،  للتزيني،  مركز  �سراب  مركز،  �سوكولتة  �سراب 

والبهارات. التوابل  اخلل،  اخلردل،  امللح،  اخلبيز،  م�سحوق  اخلمرية،  الأ�سود،   الع�سل 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مار�ض انكوربوريتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 6885 اأمل �سرتيت مكلني، فريجينيا 22101، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/10

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141559

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سوكولتة، حلويات �سكرية، �سوكولتة، �سكاكر، حلوى فاكهة، حلويات، قهوة، �ساي، 

كاكاو، �سكر، احلبوب وم�ستح�سرات احلبوب، وجبات خفيفة اأ�سا�سها احلبوب، األواح طعام 

من احلبوب واألواح الطاقة الغذائية، خبز، ب�سكويت، كيك، فطائر، كعك حملى، املو�سلي 

)حبوب اإفطار باملك�سرات والفواكه املجففة(، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها 

ال�سوكولتة، �سوكولتة لل�سرب، رقاقات ب�سكويت �ساحلة لالأكل، مثلجات �ساحلة لالأكل، 

اآي�ض كرمي، لنب جممد، مو�سية ال�سوكولتة، �سربات، نكهات للم�سروبات، فيما عدا الزيوت 

العطرية، نكهات للطعام غري الزيوت العطرية، فواكه مغطاة بال�سوكولتة، بندق مغطى 

اأ�سا�سها احلبوب، الغرانول  اأطعمة خفيفة  اأ�سا�سها احلبوب،  اأطعمة خفيفة  بال�سوكولتة، 

اأطعمة خفيفة  األواح  اإفطار(،  يقدم كوجبة  املجففة  والفواكه  واللوز  )مزيج من احلبوب 

ال�سوكولتة،  �سل�سات  للدهن،  قابل  كاكاو  للدهن،  قابلة  �سوكولتة  الغرانول،  اأ�سا�سها 

م�ستح�سرات لتكثيف قوام الكرمية املخفوقة، �سراب �سوكولتة مركز، �سراب مركز للتزيني، 

امللح،  اأرز، تابيوكا، �ساغو، ع�سل النحل، الع�سل الأ�سود، اخلمرية، م�سحوق اخلبيز،  دقيق، 

اخلردل، اخلل، التوابل والبهارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مار�ض انكوربوريتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 6885 امل �سرتيت، مكلني،فريجينيا، 22101، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/10

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142153

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفري قاعدة بيانات قابلة للبحث عرب الإنرتنت تعر�ض فر�ض العمل والتوظيف والأعمال 

التجارية ومعلومات عن التوظيف واملعلومات املهنية، توفري قاعدة بيانات قابلة للبحث 

توظيف  وفر�ض  املتحركة  وال�سور  ال�سينمائية  والأفالم  الأفالم  تعر�ض  الإنرتنت  عرب 
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املواهب التلفزيونية ومعلومات التوظيف فـي اختيار املواهب، توفري قاعدة بيانات حا�سوبية 

عرب الإنرتنت وقاعدة بيانات قابلة للبحث عرب الإنرتنت فـي جمالت الأعمال والتوا�سل 

الجتماعي املهني )على امل�ستوى املهنى(، توفري خدمات �سبكات التوا�سل الجتماعي املهني 

الوظائف  وموارد  املوظفني  وتوظيف  التوظيف  جمالت  فـي  واملعلومات  الإنرتنت  عرب 

وقوائم الوظائف، توفري فر�ض التوا�سل الجتماعي لالأفراد الباحثني عن وظائف، فر�ض 

التوا�سل الجتماعي املهني عرب الإنرتنت.

 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي اإم دي بي. كوم، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افينيو نورث، �سياتل، وا�سنطن 98109، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142154

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأفالم  جمــــال  فـــــي  واملعلومات  والأخبار  املراجعات  تقدمي  وحتديدا  الرتفيه  خدمات 

ذات  واملوا�سيع  والرتفيه  الت�سلية  وقطاع  وامل�ساهري  التلفزيونية  والربامج  ال�سينمائية 

ال�سلة بالرتفيه، توفري قاعدة بيانات حا�سوبية عرب الإنرتنت تت�سمن املراجعات والأخبار 

وامل�ساهري  التلفزيونية  والربامج  ال�سينمائية  الأفالم  جمال  فـي  واملحتوى  واملعلومات 

وقطاع الت�سلية والرتفيه واملوا�سيع ذات ال�سلة بالرتفيه، خدمات الرتفية وحتديدا ن�سر 

املجالت واملدونات تت�سمن معلومات واآراء فـي جمال الرتفيه، توفري ن�سرات اإعالنية عرب 

الإنرتنت تت�سمن املراجعات والأخبار واملعلومات فـي جمال الأفالم ال�سينمائية والربامج 

ال�سلة بالرتفيه، تزويد  الت�سلية والرتفيه واملوا�سيع ذات  التلفزيونية وامل�ساهري وقطاع 

موقع مبعلومات فـي جمال الأفالم ال�سينمائية والربامج التلفزيونية وامل�ساهري وقطاع 

الت�سلية والرتفيه واملوا�سيع ذات ال�سلة بالرتفيه، خدمات الرتفية على �سكل فيديوهات 
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والربامج  ال�سينمائية  الأفالم  جمالت  فـي  معلومات  تت�سمن  للتنزيل  قابلة  غري 

الت�سلية والرتفيه واملوا�سيع ذات ال�سلة بالرتفيه، توفري  التلفزيونية وامل�ساهري وقطاع 

املعلومات فـي جمال الأفالم والأفالم ال�سينمائية والأفالم الوثائقية والأفالم والربامج 

والفيديوهات  املتعددة  الو�سائط  وعرو�ض  املتحركة  والر�سوم  والر�سومات  التلفزيونية 

الت�سلية  وقطاع  وامل�ساهري  الأخرى  ب�سرية  ال�سمع  والأعمال  الرقمية  الفيديو  واأقرا�ض 

ت�سنيف  نظام  يت�سمن  موقع  توفري  الأفالم،  ت�سنيفات  يعر�ض  موقع  توفري  والرتفيه، 

يقي�ض �سعبية امل�ساهري ويحدد اآخر اإجتاه فـي الت�سور والإدراك العام ل�سخ�سيات الأفالم، 

الأفالم  يت�سمن  موقع  توفري  ترفيهية،  معلومات  يت�سمن  الإنرتنت  عرب  موقع  توفري 

وحتديدا  الرتفية  خدمات  التلفزيوين،  والإنتاج  الإنتاج  ومعلومات  ال�سينمائية  والأفالم 

توفري موقع يت�سمن نظام ت�سنيف يقي�ض �سعبية امل�ساهري ويحدد اخر اإجتاه فـي الت�سور 

حا�سوبية  بيانات  قاعدة  املبا�سر  اخلط  على  توفري  الأفالم،  ل�سخ�سيات  العام  والإدراك 

تت�سمن معلومات الإنتاج ال�سينمائي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي ام دي بي. كوم، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افينيو نورث، �سياتل، وا�سنطن 98109، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142155

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�سجلني  للم�ستخدمني  الإنرتنت  على  جمتمع  اإن�ساء  وحتديدا  احلا�سوبية  اخلدمات 

التوا�سل  �سبكات  فـي  وامل�ساركة  واملوارد  املعلومات  وم�ساركة  املناق�سات  فـي  للم�ساركة 

الجتماعية والتجارية واملجتمعية، تقدمي موقع اإلكرتوين يوفر ا�ستخداما موؤقتا لربامج 
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غري قابلة للتنزيل لتمكني امل�ستخدمني بالبحث عن الآخرين وحتديد مواقعهم والتوا�سل 

مبا�سرة  اخلط  عرب  املراجع  وتتبع  للتوا�سل  الإلكرتونية  الت�سالت  �سبكات  عرب  معهم 

لفر�ض العمل وموا�سيع الأعمال، اخلدمات احلا�سوبية على �سكل �سفحات الويب املخ�س�سة 

 والتي تعر�ض معلومات حمددة من قبل امل�ستخدم وملفات �سخ�سية وملفات �سوت و�سور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي اإم دي بي. كوم، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افينيو نورث، �سياتل، وا�سنطن 98109، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142156

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعارف الجتماعية وخدمات التوا�سل الجتماعية عرب الإنرتنت.

 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآي اإم دي بي. كوم، انك. 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 410 تريي افينيو نورث، �سياتل، وا�سنطن 98109، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142178

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجميات كمبيوتر م�سجلة، برامج كمبيوتر )برجميات قابلة للتنزيل(، برامج كمبيوتر 

األعاب  برامج  بالكمبيوتر،  ملحقة  اأجهزة  الكمبيوتر،  لت�سغيل  م�سجلة  برامج  م�سجلة، 

كمبيوتر، اأقرا�ض مدجمة )�سمعية - ب�سرية(، اأقرا�ض مدجمة )لذاكرة القراءة فقط(، 

اأطواق للهواتف  اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية،  اأجهزة تعليمية، �سور كرتونية متحركة، 

النقالة، وحدات معاجلة مركزية )معاجلات(، اأجهزة �سحن البطاريات الكهربائية، اأجهزة 

معاجلة البيانات، ملفات مو�سيقية قابلة للتنزيل، ملفات �سورية قابلة للتنزيل، نغمات قابلة 

اإلكرتونية،  اإعالنات  اإلكرتونية جيبية، لوحات  اأجهزة ترجمة  النقالة،  للهواتف  للتنزيل 

اأقالم اإلكرتونية )وحدات عر�ض ب�سري(، من�سورات اإلكرتونية قابلة للتفريغ، اأطقم غري 

يدوية للهواتف، �سماعات الراأ�ض، اأجهزة ات�سال داخلي، اأجهزة بينية لأجهزة الكمبيوتر، 

اأجهزة كمبيوتر �سخ�سية �سغرية، اأجهزة كمبيوتر، معاجلات بيانات �سغرية، برامج مراقبة 

)برامج كمبيوتر(، �سا�سات عر�ض )اأجزاء كمبيوتر(، فاأرة )معدات معاجلة بيانات(، لبادات 

الفاأرة، مفكرة فـي �سكل كمبيوتر �سغري، م�سغالت و�سائط حممولة، هواتف حممولة، اأجهزة 

حتكم عن بعد، بطاقات ذكية ) بطاقات الدارات املتكاملة(، بطاريات �سم�سية، اأجهزة ت�سجيل 

ال�سوت، اأجهزة ن�سخ ال�سوت، اأجهزة نقل ال�سوت، اأقرا�ض ت�سجيل ال�سوت، اأجهزة اإر�سال 

 )لالإت�سال عن بعد(، اأجهزة اإر�سال اإ�سارات اإلكرتونية، م�سغل وم�سي لناقل تتابعي م�سرتك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الف لال�ست�سارات التعليمية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض ب: 112230 اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142179

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتبية والتعليم، الأكادمييات )للرتبية والتعليم(، تنظيم واإدارة ور�سات العمل 

خدمات  الكتب،  ن�سر  الإجتماعات،  واإدارة  تنظيم  املوؤمترات،  واإدارة  تنظيم  )تدريب(، 

النوادي )للرتفيه اأو التعليم(، التمرين )التدريب(، تنظيم املباريات اأو املناف�سات )للتعليم 

الإمتحانات  والتعليم،  الرتبية  عن  معلومات  باملرا�سلة،  درا�سية  دورات  الرتفيه(،  اأو 

الألعاب  خدمات  الرتفيه،  عن  معلومات  الرتفيه،  الإلكرتوين،  املكتبي  الن�سر  التعليمية، 

املقدمة مبا�سرة من �سبكة كمبيوتر، التوجيه املهني )ن�سائح تعليمية اأو تدريبية(، خدمات 

الدعاية  لغايات  امل�ستخدمة  بخالف  ت�سميم  خدمات  اللغات،  ترجمة  خدمات  التدري�ض، 

والإعالن، مكتبات الإعارة، خدمات املكتبات املتجولة، الت�سوير بامليكروفلم، دور ح�سانة، 

تنظيم املعار�ض لالأغرا�ض الثقافية اأو التعليمـــية، عر�ض متثيليات حية، التدريب العملي 

الكتب،  القابلة للتنزيل، ن�سر  الفورية غري  )اإ�ستعرا�ض(، توفري املطبوعات الإلكرتونيـــة 

الدعاية  ن�سو�ض  بخالف  ن�سو�ض  ن�سر  الفوريـــة،  الإلكرتونيــــة  وال�سحف  الكتب  ن�سر 

والإعالن، معلومات عن الإ�ستجمام، تاأجري معدات اإر�سال واإ�ستقبال ال�سوت، تاأجري الأفالم 

اأفالم  اإنتاج  التدري�ض، الرتجمة،  ال�سينمائية، تاأجري م�سجالت ال�سوت، ترجمة الأفالم، 

 الفيديو، اإعادة التدريب املهني، التدري�ض، كتابة ن�سو�ض بخالف ن�سو�ض الدعاية والإعالن.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الف لال�ست�سارات التعليمية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 112230 اأبو ظبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/4

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3806 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139010

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)لو�سن(  غ�ســوالت  جتميل،  م�ستح�سرات  عطريــة،  زيوت  طيبــة،  روائــح  عطــور،  �سابون، 

للوجــه  )لو�سـن(  وغ�ســـوالت  كريــمات  والب�ســـرة،  بال�سعــر  العنايـــة  م�ستح�ســـرات  لل�سعــر، 

كريهة. روائح  مزيالت  واحلمام،  الد�ش  فـي  لال�ستخـدام  م�ستح�سرات  بودرة،   واجل�سم، 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمواج �ش.م.ع.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 307 ر.ب: 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/10

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139011

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الهــواء،  تعطــري  م�ستح�ســرات  عطريــة،  زيــوت  عطــور،  �سناعــة  عطــور،  �سابــون، 

طبية  غري  مطهرات  �سعر،  مزيالت  لل�سعر،  )لو�سن(  غ�سوالت  جتميل،  م�ستح�سرات 

االأظافر،  طالء  مزيالت  املكــيـــاج،  اإزالـــة  م�ستح�ســرات  ال�سخ�ســيــــة،  بالنظافـــــة  للعنايــة 

م�ستحــ�سرات  لل�سعــر،  �سبــراي  رذاذ  لل�ســعر،  ملونــــات  لل�سعــــر،  بال�ســــم  �سامبــــــو،  بودرة، 

لو�سن  غ�ســـوالت  جتميليــــة،  كرميـــات  ال�سعـــر،  جتعيــــد  م�ستح�ســــرات  ال�سعــــر،  لتنعيــــــم 

لغري  ا�ستحـــمام  م�ستح�ســــرات  الطبيـــــة،  االأغرا�ش  لغري  بال�سم  التجميل،  الأغرا�ش 

مكيـــــاج. م�ساحيـــــق  احليوانــــات،  اأو  للب�سر  الكريهة  الروائـــح  مزيــالت  طبية،   غايات 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمواج �ش.م.ع.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 307 ر.ب: 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/10

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3746 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139012

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون، عطور، �سناعة عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات تعطري الهواء، م�ستح�سرات 

بالنظافة  للعناية  لل�سعر، مزيالت �سعر، مطهرات غري طبية  جتميل، غ�سوالت )لو�سن( 

بال�سم  �سامبو،  بودرة،  االأظافر،  طالء  مزيالت  املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  ال�سخ�سية، 

م�ستح�سرات  ال�سعر،  لتنعيم  م�ستح�سرات  لل�سعر،  �سرباي  رذاذ  لل�سعر،  ملونات  لل�سعر، 

لغري  بال�سم  التجميل،  الأغرا�ش  لو�سن  غ�سوالت  جتميلية،  كرميات  ال�سعر،  جتعيد 

الكريهة  الروائح  مزيالت  طبية،  غايات  لغري  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  الطبية،  االأغرا�ش 

للب�سر اأو احليوانات، م�ساحيق مكياج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمواج �ش.م.ع.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 307 ر.ب: 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/10

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139013

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الهــــواء،  تعطيــــر  م�ستح�ســـرات  عطريـــة،  زيـــــوت  عطـــــور،  �سناعـــــة  عطـــــور،  �سـابون، 

طبية  غري  مطهرات  �سعر،  مزيالت  لل�سعر،  )لو�سن(  غ�سوالت  جتميل،  م�ستح�سرات 

االأظافر،  طــالء  مزيــالت  املكيــاج،  اإزالـــة  م�ستح�ســرات  ال�سخ�سية،  بالنظافة  للعناية 

م�ستح�ســرات  لل�سعر،  �سرباي  رذاذ  لل�سعـــر،  ملونــات  لل�سعــر،  بال�ســم  �سامبــو،  بودرة، 

لو�سن  غ�ســوالت  جتميليـــة،  كرميــات  ال�سعــر،  جتعـــيد  م�ستح�سرات  ال�سعــر،  لتنعــيم 

لغري  ا�ستحمام  م�ستح�ســرات  الطبية،  االأغرا�ش  لغري  بال�سم  التجميـــل،  الأغرا�ش 

مكيـــاج. م�ساحيــق  احليوانــات،  اأو  للب�سر  الكريهــة  الروائــح  مزيـــالت  طبيــة،   غايــات 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمواج �ش.م.ع.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 307 ر.ب: 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/10

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3746 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139014

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الهـــــواء،  تعطــري  م�ستح�ســـرات  عطريــة،  زيــوت  عطــــور،  �سناعـــة  عطـــــور،  �سابـــون، 

طبية  غري  مطهرات  �سعر،  مزيالت  لل�سعر،  )لو�سن(  غ�سوالت  جتميل،  م�ستح�سرات 

االأظافر،  طـــالء  مزيالت  املكيـــاج،  اإزالـــة  م�ستح�ســرات  ال�سخ�سيــة،  بالنظافة  للعناية 

م�ستح�ســــرات  لل�سعــر،  �سبــراي  رذاذ  لل�سعــر،  ملونـــات  لل�سعــر،  بال�ســم  �سامبــــو،  بــودرة، 

لو�ســــن  غ�ســوالت  جتميليــــة،  كرميــــات  ال�سعــر،  جتعيــد  م�ستح�ســرات  ال�سعـــر،  لتنعيم 

لغيـــر  ا�ستحمام  م�ستح�ســــرات  الطبيــــة،  االأغرا�ش  لغيــر  بال�ســم  التجميــــل،  الأغـــرا�ش 

مكيــاج. م�ساحيـــق  احليوانـــــات،  اأو  للبــ�سر  الكريهــة  الروائــح  مزيـــالت  طبيــة،   غايــات 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمواج �ش.م.ع.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 307 ر.ب: 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/10

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139351

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سا�سهـــا  م�سروبـــــات  اململــــوءة،  القهــوة  كب�ســـــوالت  للقهـــــوة،  منكهــات  �سكــــر،  قهــــوة، 

دقيق  كاكــاو،  الكاكــاو،  اأ�سا�سها  م�سروبـات  �ســاي،  ال�ســاي،  اأ�سا�ســها  م�سروبــات  القهــوة، 

غلوتــني،  بــدون  خبــز  خبــز،  ذرة،  دقــيق  دقيــق،  اأ�سا�سها  فطائر  قمح،  طحني  للطعام، 

�سل�سات  ا�سطناعي،  بن  �ساغو،  تابيوكا،   ، التابيوكا  دقيــق  اأرز،  خميــرة،  بــدون  خبــز 

خميــــرة،  للطعــام،  دبــ�ش  نحــل،  ع�ســــل  لالأكـــــل،  �سالــحــة  مثلجـــــات  حلويــــات،  التوابــــل، 

البيــرة. خــل  ثلج،  مكعبات  بهــارات،  خـل،  اخلــردل،  دقيــق  خــردل،  ملح،  خبازة،   م�سحوق 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مايبورن فود �سبي�سالتيز برايفت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

الهند  االأبوزا، كرياال،  ت�سريثاال،   - اأو  بي  ثيكاتو�سريي  �سي،   /418 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

688528، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3746 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89259
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

والواقعــة  اأنواعهــا  بجميـع  املطهــوة(   , املقليــة   , )املجففة  املح�ســرة  واحلبـوب  املك�سـرات 
بالفئة)29( وغريها من املت�سمنة بالفئات الأخرى.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جنمة ل�سناعة املواد الغذائية ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 283520 دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2014/8/25

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89260
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بهارات وحلويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جنمة ل�سناعة املواد الغذائية ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 283520 دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2014/8/25

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 89261
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فواكه طازجة وخ�سراوات وبذور النباتات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جنمة ل�سناعة املواد الغذائية ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 283520 دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2014/8/25

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134616
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التبغ امل�سنع, ال�سجائر, اأ�سناف للمدخنني, اأدوات املدخنني واأعواد الثقاب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة يوروبيان توباكو اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فانرتبول بالزا, �سكند فلور, ويكهامز كاي اي, رود تاون, تورتول, 

جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/21

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص ب: 858 ر.ب: 131 احلمرية, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135465
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد, خال�سات اللحم, فواكه وخ�سراوات محفوظة 
واحلليب  البي�ص  بال�سكر,  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  هالم)جيلي(  ومطهوة,  وجمففة 
ال�ساحلة  والدهون  الزيوت  الأخرى,  احلليب  ومنتجات  الزبادي  واللنب  والزبدة  واجلنب 

لالأكل لال�ستخدام الغذائي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيلفر فود األ األ �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: مغربية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 13,�سارع م�سطفى املعاين, الدار البي�ساء, املغرب

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/25

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص ب: 858 ر.ب: 131 احلمرية, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136610
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

نظارات, عد�سات النظارات, عد�سات النظارات �سم�سية, عد�سات للنظارات, نظارات, نظارات 
�سم�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأكوين اأ�ص اإيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فيا جي ماركوين 4, لو غانو, �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص ب: 858 ر.ب: 131 احلمرية, �سلطنة عمان    

-290-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136613
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جموهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأكوين اأ�ص اإيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فيا جي ماركوين 4, لو غانو, �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص ب: 858 ر.ب: 131 احلمرية, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136615
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأغطية الراأ�ص واملالب�ص ولبا�ص القدم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأكوين اأ�ص اإيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فيا جي ماركوين 4, لو غانو, �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص ب: 858 ر.ب: 131 احلمرية, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138197
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سوكولتــة,  اأ�سا�سهـــا  م�سروبــات  باحلليــب,  �سوكولتــة  م�سروبــات  ا�سطناعيـــة,  قهــوة 
باحلليب,  قهوة  م�سروبات  قهوة,  الكاكاو,  اأ�سا�سها  م�سروبات  باحلليب,  كاكاو  م�سروبات 
قهوة غري محم�سة, م�سروبات اأ�سا�سها القهوة, �ساي مثلج, �ساي, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, 
بهارات, كركم للطعام, قهوة باحلليب مع الكركم �سريعة التح�سري جمهزة م�سبقا, �ساي 
م�سبقا,  جمهز  التح�سري  �سريع  �ساي  التح�سري,  �سريع  منكه  �ساي  التح�سري,  �سريع 
جمهزة  التح�سري  �سريعة  قهوة  التح�سري,  �سريع  منكهة  قهوة  التح�سري,  �سريعة  قهوة 
م�سبقا, مزيج من ال�ساي وبودرة احلليب, مزيج من ال�ساي وبودرة احلليب وبدائل ال�ساي, 
القهوة. وبدائل  احلليب  وبودرة  القهوة  من  مزيج  احلليب,  وبودرة  القهوة  من   مزيج 

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبك�ص اإند�سرتيز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رانوجا كو اأوب �سو�ساييتي, اأحمد اأباد نا�سونال هاي واي, راجكوت, 

غوجارات, 36003 , الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ص.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص ب: 858 ر.ب: 131 احلمرية, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142197
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات, الإيواء املوؤقت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:27401 دبي, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ص.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص ب: 858 ر.ب: 131 احلمرية, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142198

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:27401 دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/5

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص ب: 858 ر.ب: 131 احلمرية, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142199

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات, الإيواء املوؤقت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:27401 دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/5

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص ب: 858 ر.ب: 131 احلمرية, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142200

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/5

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص ب: 858 ر.ب: 131 احلمرية، �شلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140953

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العبايات واملالب�س وبيع الك�ش�شوارات والعطور وم�شتح�شرات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأرجوان الأ�شود

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �شلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 97477

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة اخلبز ومنتجاته، بيع احللويات.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة املعروف املا�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخل�سراء اجلديدة، الربميي، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2015/7/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 99973

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأدوات املكتبية والقرطا�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة العي�سري 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 260 ر.ب: 132، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/1/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 102360

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة منتجات خ�سبية متنوعة )ور�سة جنارة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كبائن اخليزران

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/5/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 104806

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة وبيع املالب�ص اجلاهزة.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خالد بن عبداللـه بن �سالح النعماين واأولده �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2489 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/9/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 106990

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة العطور وم�ستلزمات التجميل.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفـري احلكمة الدولية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلو�ص، ولية ال�سيب، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/1/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 108019

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع القهوة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو م�سعود اجله�سمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/2/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 108994

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طبية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البوابة الطبية �ص.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 29 ر.ب: 311، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/3/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 109198

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العيادات الطبية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ضيح القرط للتجارة - ت�ضامنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 285 ر.ب: 314، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/4/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 109562

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عيادة طب الأ�سنان.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلذفة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/4/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 113118

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتبة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مكتبة العائلة عمان �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 376 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/9/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 114422

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الع�سائر والآي�ص كرمي.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة جنيب اللـه بخ�ص للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2170 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 115379

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم ومقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللم�سة التالية اجلديدة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1391 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 117635

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سائر ومعجنات.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة مرجان اجلنوب ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 111 ر.ب: 211، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/3/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 118130

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأثاث، املراتب، املجال�ص العربية، املجال�ص الإفرجنية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النمر الأبي�ص احلديثة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 1657 ر.ب: 133، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/4/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 119521

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائح بركاء �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية بركاء، حمافظة جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/5/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 122895

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع القوارب ومعدات ال�سيد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البوم مارين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 1022 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/10/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 124288

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اآلت املطابع وم�ستلزمات احلا�سب الآيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كربون احلديثة للتجارة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129181

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العيادات الطبية التخ�س�سية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإلهام لالأعمال الرائدة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلوير، ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/6/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129495

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع وتف�سيل العبايات.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو فرح الربا�سدي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 895 ر.ب: 113، ولية العامرات، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129557

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متديد واإ�سالح الكهرباء وتركيب نظم اأجهزة الإنذار.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيارق املتكاملة للتجارة واملقاولت �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 377 ر.ب: 120 قريات، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/6/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129711

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التوريد واخلدمات واأعمال ال�سيانة العامة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط املذهلة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: العتكية، ولية العامرات، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/6/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131754

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهباري الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص.ب: 505 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131828

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبديل زيوت املركبات، فح�ص املركبات بالكمبيوتر، اإ�سالح الإطارات والعجالت املعدنية، 

اإ�سالح و�سمكرة ودهان املركبات، اإ�سالح ميكانيك املركبات، تنظيف وتلميع ال�سيارات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد علوي طاهر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132113

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدار�ص حتفـيظ القراآن.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعيد عبداللـه الهادي للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: احلاجر، ولية العامرات، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/10/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132599

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة الوا�سط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سناو، ولية امل�سيبي، حمافظة �سمال ال�سرقية، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/10/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132959

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روابي م�سقط للخدمات التجارية �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�ص ب: 210 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/11/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133401

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة الأجهزة املنزلية وبيع املواد البال�ستيكية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:   مل�سات اخلليج املا�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �سحم، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133504

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�ص الن�سائية العربية وغري العربية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمو الوفاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 492 ر.ب: 323، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134161

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الو�سام امل�سيئ ال�ساملة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 117 ر.ب: 691 احليل ال�سمالية، ال�سيب، حمافظة م�سقط، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134337

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�ص الن�سائية العربية وغري العربية والعبايا.

 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134737

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات بيع املالب�ص.

 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134917

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستخال�ص م�سحوق ال�سمك والزيوت من الأ�سماك والأحياء البحرية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتحدة لالأ�سماك �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 126 ر.ب: 700 الدقم، حمافظة الو�سطى، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/3

-310-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135030

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملنتجات املخابز واحللويات ال�سكرية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأ�سل اخلليج للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سمال العوقدين، ولية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135205

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سفر وال�سياحة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هدهد ال�سالم لل�سفر وال�سياحة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1061 ر.ب: 115، ولية بدبد، حمافظة الداخلية، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135585

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترويج وت�سويق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سندوق البتكار للتجارة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/26

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135812

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق وبيع عن طريق الإنرتنت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو هاجر لالأعمال التجارية �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1620 ر.ب: 112، ولية مطرح، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135957

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع منتجات اللدائنية )املناطق ال�سناعية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقنية الأوروبية الدولية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1401 ر.ب: 211، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136663

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور والبخور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمرة الطيب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136714

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ريا�ص اأطفال التعليم الأ�سا�سي )املرحلة الأولى 4-1(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة النب�ص ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137112

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم مالب�ص ن�سائية وعبايات.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الريان احلديثة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137649

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: المتثال املتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية العوابي، حمافـظة جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137713

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل والبيع بالتجزئة فـي املتاجر للوازم 

واملعدات املكتبية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول املاهرة للتجارة �ص.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

م�سقط،  حمافظة  مطرح،  ولية  احلمرية،   133 ر.ب:   633 �ص.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137779

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم ومقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة ال�سيافة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 364 ر.ب: 611، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137902

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لكامريات املراقبة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل الر�سيل للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 134 ر.ب: 134، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137920

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نف�ص للتجارة �ص.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138138

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زراعة النباتات احلية لأغرا�ص الغر�ص والزينة )امل�ساتل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو علي التوبي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138621

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مياه ال�سرب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طريق احلرمني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140426

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�سائد )ق�ص وتف�سيل املفرو�سات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الري�سة العالية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140424

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع املفرو�سات والبطانيات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الري�سة العالية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139411

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل نحل، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ق�سر املزن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139142

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

املركبات الكهربائية، �ضيانة واإ�ضالح ال�ضيارات، فلكنة الإطارات باملطاط اإ�ضالح.

 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 107960

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ف�ساتني الأفراح.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النخبة لال�ستثمار   

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 233 ر.ب: 103 بريق ال�ساطئ، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 125148

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زين للخدمات والتطوير �ص.م.م  

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/1/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 125334

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمال اللكبي للتجارة   

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/1/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135924

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزئبق الربونزي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 227 ر.ب: 320، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136008

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سيارات امل�ستعملة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجمة البعيدة للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136929

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمواد ال�سيدلنية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البوابة الطبية �ص.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 29 ر.ب: 311، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140758

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للوازم ومعدات التخييم والرحالت(.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيت اجلميل لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/10
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78977 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/2/13م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1029 فـي 2013/10/6م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ري�ستورانت ديفلومبنت غروب، األ األ �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برجر فـي اأي بي، ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 ،33408 فلوريدا،  بي�س،  بامل  نورث   ،1 وي  هاي  يوا�س   105 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/9/21م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/21م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78978 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/4/21م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1037 فـي 2013/12/8م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ري�ستورانت ديفلومبنت غروب، األ األ �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: برجر فـي اأي بي، ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 ،33408 فلوريدا،  بي�س،  بامل  نورث   ،1 وي  هاي  يوا�س   105 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
الوليات املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/9/21م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/21م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 48627

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/5/31م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 874 فـي 2008/1/11م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اآفنت�س فارما ا�س.اآ

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سانوفـي ماتور اي بي 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 54، �سارع لبويتي، 75008 باري�س، فرن�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: فرن�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/28م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/21م 
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الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات

 اإعـــــالن

تعلن الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات عن دعوة التاأهيل امل�سبق املذكورة اأدناه:

موعد تقدمي 
م�صتندات 

التاأهيل

اآخر موعد
 لتوزيع 

امل�صتندات

قيمة
امل�صتند 

ال�صركات التي 
يحق لها ال�صرتاك

ا�صم الدعوة
رقم 

الدعوة

2021/3/4 2021/2/4
)=/50 ر.ع(

 خم�سون
ريال عمانيا

ال�سركات العاملية 
وال�سركات املحلية 

املتخ�س�سة فـي 
ت�سميم وتركيب 
و�سيانة الربامج 

والأنظمة 
املعلوماتية وجتهيز 

مراكز البيانات 
املعلوماتية امل�سجلة 
لدى الأمانة العامة 

ملجل�س املناق�سات

التاأهيل امل�سبق 
لال�سرتاك 

فـي مناق�سة 
م�سروع توريد 

وتركيب وت�سغيل 
النظام املايل 
لوزارة املالية

2021/2
"دولية"

الإلكرتوين  املوقع  على  اإ�سناد  التاأهيل عن طريق خدمة  م�ستندات  على  ميكن احل�سول 
)https://etendering.tenderboard.gov.om( حتــى التاريــخ املذكــور باجلــدول اأعــاله، 

على اأن يكون دفع قيمة امل�ستند عرب بوابة الدفع الإلكرتوين باملوقع.
يجب تقدمي م�ستندات التاأهيل عن طريق خدمة اإ�سناد باملوقع الإلكرتوين املذكور اأعاله 
اأعاله،  فـي اجلدول  امل�ستندات  لتقدمي  املحــدد  الــيوم  مـــن �سبـــاح  العا�ســـرة  ال�ساعــــة  قبل 

ولن يعتد بامل�ستندات املقدمة بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري.

"جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول كل من يتقدم للتاأهيل"

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة بنيا�ش للتجارة العامة )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م

للتجارة  بنيا�س  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حل�شابات  لتدقيق  �لباطنة  �أ�شو�ء  مكتب  يعلن 

�لعامة )�شركة منطقة حرة( �س.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1307929، 

وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب:526 ر.ب:311 

هاتف رقم:99706599 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كفاء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  كفاء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حل�شابات  لتدقيق  �لباطنة  �أ�شو�ء  مكتب  يعلن 

وللم�شفي   ,1006225 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م,  و�ملقاولت 

وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب:526 ر.ب:311 

هاتف رقم:99706599 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سري للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن مكتب �خلرب�ء �لعامليون لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت �لقت�شادية �أنـه يقــوم بت�شفـيــة 

بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م,  و�ملقاولت  للتجارة  �مل�شري  �شركة 

1334471, وفقا لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2020/12/13م , وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة 

فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

                    الغربة اجلنوبية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط  

جممع رقم:237 - �سكة رقم:3745 - مبنى رقم:3791 - الطابق الثاين - �سقة رقم:22 

 هاتف رقم:99221971 - 95806298  فاك�ش رقم:24595912 

�شــــد  بادعــاء�تهـــــم  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  مبوجـــب  �مل�شفـي  يدعــــو  كمــــا 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن 

للم�شفـي على  يوؤديها  �أن  لل�شركـة  عليــه حقــوق  مـن  كـــل  وعلـى   , �لإعــــالن  هــذ�  ن�شــر  تاريــخ 

�لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة الذهب اجلديدة �ش.م.م

�أنـه يقــوم  يعلن مكتب �خلرب�ء �لعامليون لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت �لقت�شادية 

بت�شفـيــة �شركة مدينة �لذهب �جلديدة �س.م.م,  و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري 

بالرقـم 1169187, وفقا لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2020/12/30م , وللم�شفي وحـده حــــــق 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي  متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�سناو - والية امل�سيبي - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ش.ب:151 ر.ب:418

  هاتف رقم:99221971 - 95806298  فاك�ش رقم:25771572 

�شــــد  بادعــاء�تهـــــم  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  مبوجـــب  �مل�شفـي  يدعــــو  كمــــا 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن 

للم�شفـي على  يوؤديها  �أن  لل�شركـة  عليــه حقــوق  مـن  كـــل  وعلـى   , �لإعــــالن  هــذ�  ن�شــر  تاريــخ 

�لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي

-328-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القنوات للت�سييد واخلدمات �ش.م.م

يعلن مكتب �خلرب�ء �لعامليون لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت �لقت�شادية �أنـه يقــوم بت�شفـيــة 

بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م,  و�خلدمات  للت�شييد  �لقنو�ت  �شركة 

1327778, وفقا لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2020/12/15م , وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة 

فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�سناو - والية امل�سيبي - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ش.ب: 151 ر.ب: 418

  هاتف رقم: 99221971 - 95806298  فاك�ش رقم: 25771572 

�شــــد  بادعــاء�تهـــــم  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  مبوجـــب  �مل�شفـي  يدعــــو  كمــــا 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن 

للم�شفـي على  يوؤديها  �أن  لل�شركـة  عليــه حقــوق  مـن  كـــل  وعلـى   , �لإعــــالن  هــذ�  ن�شــر  تاريــخ 

�لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القنوات لال�ستثمار �ش.م.م

يعلن مكتب �خلرب�ء �لعامليون لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت �لقت�شادية �أنـه يقــوم بت�شفـيــة 

 ،1006176 �لـتجاري بالرقـم  �ل�شجل  �أمانة  �لقنو�ت لال�شتثمار �س.م.م, و�مل�شجلة لدى  �شركة 

فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2020/12/15م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  لتفاق  وفقا 

تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�سناو - والية امل�سيبي - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ش.ب: 151 ر.ب: 418

  هاتف رقم: 99221971 - 95806298  فاك�ش رقم: 25771572 

�شــــد  بادعــاء�تهـــــم  للتقــــدم  �ل�شركــــة  د�ئنــي  �لإعــــالن  هــــذ�  مبوجـــب  �مل�شفـي  يدعــــو  كمــــا 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن 

للم�شفـي على  يوؤديها  �أن  لل�شركـة  عليــه حقــوق  مـن  كـــل  وعلـى   , �لإعــــالن  هــذ�  ن�شــر  تاريــخ 

�لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رابط امل�ستقبل احلديثة �ش.م.م

يعلن مكتب �خلرب�ء �لعامليون لتدقيق �حل�صابات و�ال�صت�صار�ت �القت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة 

بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لــدى  و�مل�صجلـــة  �ش.م.م,  �حلديثــــة  �مل�صتقبــــل  ر�بــــط  �صركة 

1244746, وفقا التفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ 2021/1/24م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة 

فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�سناو - والية امل�سيبي - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ش.ب: 151 ر.ب: 418

  هاتف رقم: 99221971 - 95806298  فاك�ش رقم: 25771572 

�صــــد  بادعــاء�تهـــــم  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  مبوجـــب  �مل�صفـي  يدعــــو  كمــــا 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر مــن 

للم�صفـي على  يوؤديها  �أن  لل�صركـة  عليــه حقــوق  مـن  كـــل  وعلـى   , �الإعــــالن  هــذ�  ن�صــر  تاريــخ 

�لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�سفــي

مكتب الروؤية - حما�سبون قانونيون

�إعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاملية للحلول االقت�سادية �ش.م.م

للحلول  �لعاملية  �صركة  بت�صفـيــة  يقــوم  �أنـه   - قانونيون  حما�صبون   - �لروؤية  مكتب  يعلن 

�القت�صادية �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1254435, وفقا التفاق 

�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   , 2021/1/12م  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 1540 ر.ب: 114 جربوه

  هاتف رقم: 24563632  فاك�ش رقم: 24563589 

�صــــد  بادعــاء�تهـــــم  للتقــــدم  �ل�صركــــة  د�ئنــي  �الإعــــالن  هــــذ�  مبوجـــب  �مل�صفـي  يدعــــو  كمــــا 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر مــن 

للم�صفـي على  يوؤديها  �أن  لل�صركـة  عليــه حقــوق  مـن  كـــل  وعلـى   , �الإعــــالن  هــذ�  ن�صــر  تاريــخ 

�لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�سفــي
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مكتب دار املناقب لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع وادي فهود الف�سية �ش.م.م

�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع و�دي فهود  يعلن مكتب د�ر �ملناقب لتدقيق �حل�شابات 

لتفاق  وفقا   ,1105667 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م,  �لف�شية 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2020/12/29م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم:99775280 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي

مكتب م�سقط للمحا�سبة

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدر�سة ال�سواهل للفرو�سية �ش.م.م

للفرو�شية  �ل�شو�هل  مدر�شة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  للمحا�شبة  م�شقط  مكتب  يعلن 

�س.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1753746, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:101 ر.ب:119

  هاتف رقم:95327925 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي

-331-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

مكتب موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون 

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العامة لال�ستثمار �ش.م.م

يعلن مكتب موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون - �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �ل�شركة �لعامة 

لال�شتثمار �س.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1136109, وفقا لتفاق 

�ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/1/13م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ش.ب:2123 ر.ب:112روي

  هاتف رقم:22060040 فاك�ش رقم:22060043 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي

مكتب الكون - حما�سبون قانونيون

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سوار التجارية �ش.م.م

�لتجارية  �ل�شو�ر  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه   - قانونيون  �لكون - حما�شبون  يعلن مكتب 

�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,1718878 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م, 

�ملوؤرخ 2021/1/18م , وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب:1124 ر.ب:121

  هاتف رقم:99228511 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
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مكتب احل�سافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياحني اخلليج العاملية �ش.م.م

يعلن مكتب �حل�شافة لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت �ملالية و�لقت�شادية �أنـه يقــوم 

بت�شفـيــة �شركة رياحني �خلليج �لعاملية �س.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري 

2020/12/9م, وللم�شفي وحـده حــــــق  1319359, وفقا لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ  بالرقـم 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

اخلوير - حمافظة م�سقط

�ش.ب:171 ر.ب:620

  هاتف رقم:24486073 - 92385486 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي

مكتب طالل اأبوغزالة و�سركاه لال�ست�سارات االإدارية واالقت�سادية واملالية

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحالت ال�سرقية �ش.م.م

يعلن مكتب طالل �أبوغز�لة و�شركاه لال�شت�شار�ت �لإد�رية و�لقت�شادية و�ملالية �أنـه 

يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملحالت �ل�شرقية �س.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري 

حــــــق  وللم�شفي وحـده  2018/1/8م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  1489151, وفقا لتفاق  بالرقـم 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

الوطية - بناية الرميلة - الطابق الثاين - مكتب رقم:22

�ش.ب:2366 ر.ب:112

  هاتف رقم:24560153 - 24563650 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي

-333-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العيوين لال�ستثمار �ش.م.م

يعلن مكتب �لبخيت لتدقيق �حل�شابات �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لعيوين لال�شتثمار 

�س.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1167063, وفقا لتفاق �ل�شركاء 

�أمــام  �ملوؤرخ 2020/12/28م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 

باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ساللة الو�سطى - �سارع ال�سلطان قابو�ش - حمافظة ظفار

�ش.ب:115 ر.ب:217

  هاتف رقم:97047100 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي

مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ملوؤ�س�سة علي بن �سعيد بن علي الفالحي للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و

يعلن مكتب �مليز�ن لتدقيق ومر�جعة �حل�شابات �أنـه يقــوم بت�شفـيــة موؤ�ش�شة علي بن 

�شعيد بن علي �لفالحي للتجارة و�ملقاولت �س.�س.و, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل 

�لـتجاري بالرقـم 8000964 , وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 

تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية الربميي - حمافظة الربميي

�ش.ب:67 ر.ب:512

  هاتف رقم:91209905 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
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مكتب حافظ املحروقي و�سركاه

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدرة للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب حافظ �ملحروقي و�شركاه �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملدرة للتجارة �س.م.م,  

و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1054928, وفقا لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 

�أمــام �لغـيــــر,  2020/1/9م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 مركز عمان التجاري - الطابق الثالث - مكتب رقم:308

�ش.ب:1695 ر.ب:114حي امليناء

  هاتف رقم:24799755 فاك�ش رقم:24786580 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الفن الربونزي - تو�سية

يعلن مكتب �ملرهوبي لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت �لقت�شادية �أنـه يقوم بت�شفـيــة 

�شركة بيت �لفن �لربونزي - تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 

1260270, وفقا لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2020/2/18م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1546 ر.ب: 121 

  هاتف رقم: 96314204 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
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 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رونق ال�سماء الزرقاء الوطنية �ش.م.م

بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �لقت�شادية  و�ل�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  �ملرهوبي  مكتب  يعلن 

�شركة رونق �ل�شماء �لزرقاء �لوطنية �س.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2020/2/18م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,1282470

�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1546 ر.ب: 121 

  هاتف رقم: 96314204 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي

 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأوركيدا البي�ساء �ش.م.م

بت�شفـيــة  يقوم  �أنـه  �لقت�شادية  و�ل�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  �ملرهوبي  مكتب  يعلن 

�شركة �لأوركيد� �لبي�شاء �س.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1204699، 

وفقا لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2020/12/16م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 

�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1546 ر.ب: 121 

  هاتف رقم: 96314204 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد املدينة �ش.م.م

يعلن مكتب �ملرهوبي لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت �لقت�شادية �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة 

رو�د �ملدينة �س.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1220667, وفقا لتفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2020/12/16م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1546 ر.ب: 121 

  هاتف رقم: 96314204 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة املاجنو �ش.م.م

يعلن مكتب �ملرهوبي لتدقيق �حل�شابات و�ل�شت�شار�ت �لقت�شادية �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة 

بهجة �ملاجنو �س.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1221635, وفقا لتفاق 

�لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2020/12/16م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1546 ر.ب: 121 

  هاتف رقم: 96314204 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
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علي بن ح�سني بن علي الرئي�سي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ترتا لل�سيافة والتموين �ش.م.م

يعلن علي بن ح�ضني بن علي الرئي�ضي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة ترتا لل�ضيافة والتموين 

�ش.م.م، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم 1180285، وللم�ضفي وحـده حــــــق 

فـــي  امل�ضفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�ضفـيـــة  فـي  ال�ضركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب:243 ر.ب:117

هاتف رقم:95222296 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي

حمود بن حمدون بن خلفان الرواحي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو م�سعب الرواحي املتحدة - تو�سية

يعلن حمود بن حمدون بن خلفان الرواحي اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة اأبو م�ضعب الرواحي 

املتحدة - تو�ضية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم 1088433، وفقا لتفاق 

الت�ضفـيـــة  فـي  ال�ضركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�ضفي  2020/6/10م،  املوؤرخ  ال�ضركاء 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�ضركـــة علــى العنوان الآتـي:

هاتف رقم:99446326 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
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جا�سم بن عبداللـه بن خمي�ش النا�سري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بداية امل�سوار املتميزة - ت�سامنية

يعلن جا�ضم بن عبداللـه بن خمي�ش النا�ضري اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة بداية امل�ضوار 

املتميزة - ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم 1208260، وفقا 

لتفاق ال�ضركاء املوؤرخ 2019/12/21م، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة فـي 

الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:95975700 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع عامل الروائع ال�ساملة - ت�سامنية

يعلن جا�ضم بن عبداللـه بن خمي�ش النا�ضري اأنـه يقــوم بت�ضفـيــة �ضركة م�ضاريع عامل 

الروائع ال�ضاملة - ت�ضامنية، وامل�ضجلة لدى اأمانة ال�ضجل الـتجاري بالرقـم 1212004، 

وفقا لتفاق ال�ضركاء املوؤرخ 2019/12/21م ، وللم�ضفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�ضركـــــــة 

فـي الت�ضفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�ضفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�ضركـــة علــى العنوان الآتـي:

والية �سمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:95975700 

كمــــا يدعــــو امل�ضفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�ضركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ضــــد 

ال�ضركـــة مدعمــة بامل�ضتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ضتــة اأ�ضهـــر 

مــن تاريــخ ن�ضــر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�ضركـة اأن يوؤديها للم�ضفـي 

على العنوان امل�ضار اإليه.

 امل�سفــي
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اأحمد بن �سالح بن علي الندابي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الطوي للتجارة - ت�سامنية

يعلن �أحمد بن �شالح بن علي �لند�بي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بيت �لطوي للتجارة - 

ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1106479, وفقا لتفاق �ل�شركاء 

�ملوؤرخ 2018/5/24م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

والية �سمائل - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم:99447365 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي

يو�سف بن �سيف بن �سليمان العامري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة عبداللـه ويو�سف اأبناء �سيف �سليمان العامري - ت�سامنية

يعلن يو�شف بن �شيف بن �شليمان �لعامري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عبد�للـه ويو�شف 

�أبناء �شيف �شليمان �لعامري - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2019/9/11م,  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ,1104829

كافــــــة  فـــي  �مل�شفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �سمائل - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم:92231178 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
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�سيف بن حمدان بن اأحمد ال�سيابي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سيف حمدان اأحمد ال�سيابي واإخوانه - ت�سامنية

يعلن �شيف بن حمد�ن بن �أحمد �ل�شيابي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شيف حمد�ن �أحمد 

�ل�شيابي و�إخو�نه - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1184695، 

�ل�شركـــــــة  2018/1/28م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ملوؤرخ  �ل�شركاء  وفقا لتفاق 

فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �سمائل - حمافظة الداخلية 

هاتف رقم:99047355 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي

�سعيد بن نا�سر ال�سلتي

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللوج�ستية لالأعمال واخلدمات - تو�سية

يعلن �شعيد بن نا�شر �ل�شلتي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �للوج�شتية لالأعمال و�خلدمات - 

تو�شية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1062408, وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

 هاتف رقم:92888789

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
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مهند بن عبداللـه بن خليفة اخلن�سوري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف اليمان للم�ساريع واخلدمات �ش.م.م

�ليمان  �شيف  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �خلن�شوري  خليفة  بن  عبد�للـه  بن  مهند  يعلن 

  ، 1248489 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م,  و�خلدمات  للم�شاريع 

�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط 

�ش.ب: 161 ر.ب: 619 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي

حممد بن جمعة بن حميد الغافري

اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جداول امللدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حممد بن جمعة بن حميد �لغافري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جد�ول �مللدة للتجارة 

و�ملقاولت - ت�شامنية, و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1056456, وللم�شفي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر,  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 97211972 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله , خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 امل�سفــي
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حمد بن علي بن حميد الكعبي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأر�ض حم�ضة للتجارة - ت�ضامنية

يعلـن حمد بن علي بن حميد �لكعبي ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة �أر�ض حم�ضة للتجارة - 

ت�ضامنية، و�مل�ضجلـة لــدى �أمانـة �ل�ضجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1282410، عـــن �نتهاء �أعــمال 

�لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة دانة القرية للتجارة - ت�ضامنية

 - للتجارة  �لقرية  د�نة  ل�ضركــــة  �مل�ضفــــي  �لكعبي ب�ضفـتـــــه  يعلـن حمد بن علي بن حميد 

ت�ضامنية، و�مل�ضجلـة لــدى �أمانـة �ل�ضجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1283209، عـــن �نتهاء �أعــمال 

�لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

املكتب الإقليمي - حما�ضبون قانونيون

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة العاملية للحلول والربجميات �ض.م.م

يعلـن �ملكتب �لإقليمي - حما�ضبون قانونيون - ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة �لعاملية للحلول 

عـــن   ،1076804 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�ضجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�ضجلـة  �ض.م.م،  و�لربجميات 

�نتهاء �أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

مكتب عمر الها�ضمي للمحاماة وال�ضت�ضارات القانونية

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية

 ل�ضركة بيت الظاهر الوطنية لالأثاث واملفرو�ضات �ض.م.م

�مل�ضفــــي ل�ضركــــة  �لقانونية ب�ضفـتـــــه  �لها�ضمي للمحاماة و�ل�ضت�ضار�ت  يعلـن مكتب عمر 

بيت �لظاهر �لوطنية للأثاث و�ملفرو�ضات �ض.م.م، و�مل�ضجلـة لــدى �أمانـة �ل�ضجــل �لـتجــاري 

بالرقـــم 1212444، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي
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عبدالرحيم بن اأحمد بن �ضامل امل�ضهلي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية

 ل�ضركة عبدالرحيم اأحمد �ضامل امل�ضهلي و�ضركاه للتجارة -ت�ضامنية

عبد�لرحيم  ل�ضركــــة  �مل�ضفــــي  ب�ضفـتـــــه  �مل�ضهلي  �ضامل  بن  �أحمد  بن  عبد�لرحيم  يعلـن 

�أحمد �ضامل �مل�ضهلي و�ضركاه للتجارة - ت�ضامنية، و�مل�ضجلـة لــدى �أمانـة �ل�ضجــل �لـتجــاري 

بالرقـــم 2082594، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

خالد بن عو�ض بن عبداللـه باقوير

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الرتابط ال�ضاملة للتجارة - تو�ضية

�ل�ضاملة  �لرت�بط  ل�ضركــــة  �مل�ضفــــي  ب�ضفـتـــــه  باقوير  عبد�للـه  بن  عو�ض  بن  خالد  يعلـن 

للتجارة - تو�ضية، و�مل�ضجلـة لــدى �أمانـة �ل�ضجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1202419، عـــن �نتهاء 

�أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

اأحمد بن حمدان بن نا�ضر املحروقي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية

 ل�ضركة اأحمد بن حمدان وبدر املحروقي للتجارة - ت�ضامنية 

يعلـن �أحمد بن حمد�ن بن نا�ضر �ملحروقي ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة �أحمد بن حمد�ن 

بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�ضجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�ضجلـة  ت�ضامنية،   - للتجارة  �ملحروقي  وبدر 

1270761، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

�ضلوم بن مبارك بن علي اجلنيبي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية

 ل�ضركة مظاهر حموت للتجارة واملقاولت - ت�ضامنية

يعلـن �ضلوم بن مبارك بن علي �جلنيبي ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة مظاهر حموت للتجارة 

عـــن   ،1029445 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�ضجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�ضجلـة  - ت�ضامنية،  و�ملقاولت 

�نتهاء �أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي
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خلفان بن حممد بن �ضليمان املحروقي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية

ل�ضركة م�ضاريع خط ال�ضاكبية للتجارة واملقاولت - تو�ضية 

خط  م�ضاريع  ل�ضركــــة  �مل�ضفــــي  ب�ضفـتـــــه  �ملحروقي  �ضليمان  بن  حممد  بن  خلفان  يعلـن 

�أمانـة �ل�ضجــل �لـتجــاري بالرقـــم  �ل�ضاكبية للتجارة و�ملقاولت - تو�ضية، و�مل�ضجلـة لــدى 

1005220، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

عبداللـه بن �ضعيد بن ال�ضيود اجلنيبي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مزون اجلنوب للتجارة واملقاولت �ض.م.م

�جلنوب  مزون  ل�ضركــــة  �مل�ضفــــي  ب�ضفـتـــــه  �جلنيبي  �ل�ضيود  بن  �ضعيد  بن  عبد�للـه  يعلـن 

للتجارة و�ملقاولت �ض.م.م، و�مل�ضجلـة لــدى �أمانـة �ل�ضجــل �لـتجــاري بالرقـــم1073720، عـــن 

�نتهاء �أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

عزان بن حمد بن علي ال�ضيباين

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حمد بن علي ال�ضيباين و�ضريكه - ت�ضامنية

يعلـن عز�ن بن حمد بن علي �ل�ضيباين ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة حمد بن علي �ل�ضيباين     

و�ضريكه - ت�ضامنية، و�مل�ضجلـة لــدى �أمانـة �ل�ضجــل �لـتجــاري بالرقـــم 5042593، عـــن �نتهاء 

�أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية 

ل�ضركة حمد وعزان اأبناء علي بن حمد ال�ضيباين للتجارة - ت�ضامنية

يعلـن عز�ن بن حمد بن علي �ل�ضيباين ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة حمد وعز�ن �أبناء علي بن 

حمد �ل�ضيباين للتجارة - ت�ضامنية، و�مل�ضجلـة لــدى �أمانـة �ل�ضجــل �لـتجــاري بالرقـــم 5039517، 

عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي
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�ضليم بن �ضامل بن رغيمي�ض اجلنيبي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية

 ل�ضركة ال�ضمال للخدمات الهند�ضية والتجارة �ض.م.م

يعلـن �ضليم بن �ضامل بن رغيمي�ض �جلنيبي ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة �ل�ضمال للخدمات 

 ،1000355 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�ضجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�ضجلـة  و�لتجارة �ض.م.م،  �لهند�ضية 

عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

�ضامل بن �ضليمان بن �ضليم الرقمي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضنع عمان مل�ضحوق وزيت ال�ضمك �ض.م.م

يعلـن �ضامل بن �ضليمان بن �ضليم �لرقمي ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة م�ضنع عمان مل�ضحوق 

عـــن   ،1209877 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�ضجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�ضجلـة  �ض.م.م،  �ل�ضمك  وزيت 

�نتهاء �أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

اإ�ضحاق بن يعقوب بن �ضامل اخل�ضيبي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ترانيم ال�ضاكبية للتجارة - ت�ضامنية

يعلـن �إ�ضحاق بن يعقوب بن �ضامل �خل�ضيبي ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة تر�نيم �ل�ضاكبية 

عـــن   ،1220153 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�ضجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�ضجلـة  ت�ضامنية،   - للتجارة 

�نتهاء �أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

اأحمد بن علي بن جرب ال�ضليماين

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية 

ل�ضركة عي�ضى اخلرو�ضي واأحمد ال�ضليماين للتجارة - ت�ضامنية

�خلرو�ضي  عي�ضى  ل�ضركــــة  �مل�ضفــــي  ب�ضفـتـــــه  �ل�ضليماين  جرب  بن  علي  بن  �أحمد  يعلـن 

و�أحمد �ل�ضليماين للتجارة - ت�ضامنية، و�مل�ضجلـة لــدى �أمانـة �ل�ضجــل �لـتجــاري بالرقـــم 

1049193، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي
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عبداللـه بن �ضعيد بن حممد الربواين

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الف�ضول الأربعة للزراعة - ت�ضامنية

يعلـن عبد�للـه بن �ضعيد بن حممد �لربو�ين ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة �لف�ضول �لأربعة 

عـــن   ،1261167 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�ضجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�ضجلـة  ت�ضامنية،   - للزر�عة 

�نتهاء �أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

حممد بن ح�ضن بن علوي باعمر

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة حمطة الر�ضيل للحاويات �ض.م.م

يعلـن حممد بن ح�ضن بن علوي باعمر ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة حمطة �لر�ضيل للحاويات 

�أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،1313733 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�ضجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�ضجلـة  �ض.م.م، 

�لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

�ضعيد بن خمي�ض بن �ضعيد ال�ضاعدي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية 

ل�ضركة اأبناء حمود بن علي العرميي و�ضركائهم - تو�ضية

يعلـن �ضعيد بن خمي�ض بن �ضعيد �ل�ضاعدي ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة �أبناء حمود بن علي 

�لعرميي و�ضركائهم - تو�ضية، و�مل�ضجلـة لــدى �أمانـة �ل�ضجــل �لـتجــاري بالرقـــم 8048690 ، 

عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

عبداللـه بن �ضعيد بن حممد ال�ضام�ضي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املوؤذن للتجارة - ت�ضامنية

يعلـن عبد�للـه بن �ضعيد بن حممد �ل�ضام�ضي ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة �ملوؤذن للتجارة - 

ت�ضامنية، و�مل�ضجلـة لــدى �أمانـة �ل�ضجــل �لـتجــاري بالرقـــم 8000123 ، عـــن �نتهاء �أعــمال 

�لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�ضابات وال�ضت�ضارات القت�ضادية

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الفلك الدولية �ض.م.م

يعلـن مكتب �ملرهوبي لتدقيق �حل�ضابات و�ل�ضت�ضار�ت �لقت�ضادية ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة 

عـــن   ،1054354 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�ضجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�ضجلـة  �ض.م.م،  �لدولية  �لفلك 

�نتهاء �أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضاوي اأبو رعد �ض.م.م

يعلـن مكتب �ملرهوبي لتدقيق �حل�ضابات و�ل�ضت�ضار�ت �لقت�ضادية ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة 

عـــن   ،1234381 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�ضجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�ضجلـة  �أبو رعد �ض.م.م،  م�ضاوي 

�نتهاء �أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

�ضالح بن عبيد بن حميد الرا�ضدي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأ�ضالة �ضمد �ض.م.م

يعلـن �ضالح بن عبيد بن حميد �لر��ضدي ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة �أ�ضالة �ضمد �ض.م.م، 

�لت�ضفية  �أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،1047300 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�ضجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�ضجلـة 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة منارة م�ضقط الدولية �ض.م.م

يعلـن �ضالح بن عبيد بن حميد �لر��ضدي ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة منارة م�ضقط �لدولية 

�أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،1150167 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�ضجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�ضجلـة  �ض.م.م، 

�لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

-348-



اجلريدة الر�سمية العدد )1377(

عي�ضى بن عبداللـه بن �ضالح الوهيبي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة التحفة للمقاولت �ض.م.م

يعلـن عي�ضى بن عبد�للـه بن �ضالح �لوهيبي ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة �لتحفة للمقاولت 

�أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،1409409 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�ضجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�ضجلـة  �ض.م.م، 

�لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة التحفة �ض.م.م

يعلـن عي�ضى بن عبد�للـه بن �ضالح �لوهيبي ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة �لتحفة �ض.م.م، 

و�مل�ضجلـة لــدى �أمانـة �ل�ضجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1294725، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�ضفية 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة البليغ للتجارة �ض.م.م

يعلـن عي�ضى بن عبد�للـه بن �ضالح �لوهيبي ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة �لبليغ للتجارة 

�ض.م.م، و�مل�ضجلـة لــدى �أمانـة �ل�ضجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1296337، عـــن �نتهاء �أعــمال 

�لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

علي بن حمد بن �ضعيد املحروقي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مرتفعات اأدم للتجارة - ت�ضامنية

يعلـن علي بن حمد بن �ضعيد �ملحروقي ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة مرتفعات �أدم للتجارة - 

ت�ضامنية، و�مل�ضجلـة لــدى �أمانـة �ل�ضجــل �لـتجــاري بالرقـــم 5113156، عـــن �نتهاء �أعــمال 

�لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي
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خمي�ض بن حمد بن �ضعيد اخل�ضيبي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية 

ل�ضركة خمي�ض اخل�ضيبي واأولده للتجارة - تو�ضية

يعلـن خمي�ض بن حمد بن �ضعيد �خل�ضيبي ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة خمي�ض �خل�ضيبي و�أولده 

�نتهاء  عـــن   ،1652370 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�ضجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�ضجلـة  تو�ضية،   - للتجارة 

�أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة القارن �ض.م.م

يعلـن خمي�ض بن حمد بن �ضعيد �خل�ضيبي ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة �لقارن �ض.م.م، و�مل�ضجلـة 

لــدى �أمانـة �ل�ضجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1782495، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان 

�لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

بدر بن نا�ضر بن اأحمد املعويل

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضيفني �ض.م.م

يعلـن بدر بن نا�ضر بن �أحمد �ملعويل ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة �ل�ضيفني �ض.م.م، و�مل�ضجلـة 

لــدى �أمانـة �ل�ضجــل �لـتجــاري بالرقـــم 1009621، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�ضفية وزو�ل �لكيــان 

�لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي
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حمد بن زايد بن خليفة ال�ضكيلي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ال�ضواعد املثالية �ض.م.م

يعلـن حمد بن ز�يد بن خليفة �ل�ضكيلي ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة �ل�ضو�عد �ملثالية �ض.م.م، 

�لت�ضفية  �أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،1280297 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�ضجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�ضجلـة 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي

اأ�ضرف بن عبداللـه بن �ضعيد الرواحي

 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة واحة البلد املتحدة �ض.م.م

يعلـن �أ�ضرف بن عبد�للـه بن �ضعيد �لرو�حي ب�ضفـتـــــه �مل�ضفــــي ل�ضركــــة و�حة �لبلد �ملتحدة 

�أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،1186171 بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�ضجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�ضجلـة  �ض.م.م، 

�لت�ضفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�ضركة.

امل�ضفــي
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