
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1386(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

بتعديـــل بعـــ�ض اأحكــام املر�ســـوم ال�سلطانـــي رقـــم  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/31 

2014/35 باإن�ساء كلية العلوم ال�سرعية واإ�سدار 

نظامها.

بتعيني قا�سيني فـي املحكمة العليا. مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/32 

اأوامــر �سـاميــة مبنــح اأو�سمــة
                            ديوان البالط ال�سلطاين
                           املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام.

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات 
                                                              جهــاز ال�سرائـب

قــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2021/57   �ســــادر فـــــي 2021/3/29 باإ�سـدار الئحــة تنظيـم 

عمل جلنة التظلمات ال�سريبية.

قــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2021/59   �ســــادر فـــــي 2021/3/31 بتحديد �سوابط توريد 

االأدوية والتجهيزات الطبية اخلا�سعـة ل�سريبة 

القيمـة امل�سافـة مبعـدل ال�سفـر باملائـة.                            

رقم 
ال�سفحة

 االأحد 21 �سعبـــــــــان 1442هـ                                                          املـوافـــق 4 اأبريـــــــل 2021م
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اإعـــــــــــــالنـات ر�صــــــــميـــــــــــة  

                                                                 وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار

اإعالن ب�شاأن طلبات براءات االخرتاع املقبولـــة.

اإعالن ب�شاأن طلبات براءات االخرتاع املمنوحة.

االإعـــالنات اخلا�شـــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�شجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�شاأن العالمات التي مت التاأ�شري فـي ال�شجالت بانتقال ملكيتها.

اإعالن ب�شاأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�شجلة.

االأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�صــات

اإعالن عن طرح املناق�شة رقم 6 /2021.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املاجد لريادة االأعمال �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البطني للتطوير والتمثيل التجاري �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االختيار اجلديد الإدارة وت�شغيل الفنادق �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع االإجادة لالأعمال �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأجماد النه�شة احلديثة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نور اجلنة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مدار ال�شالم لال�شتثمار واالإعمار �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شداف للم�شاريع ال�شاطعة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ح�شاري للو�شاطة واخلدمات التجارية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عرب املحيطات خلدمات النفط والغاز �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مرافـي الو�شن العاملية �ش.�ش.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شقط االأوىل لالإعمار واال�شتثمار �ش.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن خمي�ض بن حممد العمري و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غامن الر�سيدي للمقاوالت �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد ينقل للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �سر�سن لتجهيز حقول النفط �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات رميا للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سراقات النور للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعامل البارزة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى الطبيعة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض م�سقط العقارية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقى للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق االأو�سط لل�سحافة والن�سر �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق البحر امل�سرق للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التكنولوجيا العاملية الرائدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ املعبيلة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفهود الوطنية �ض.م.م.

اإعـــالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركـة اأ�سطورة الع�سر الوطنية للتجارة - ت�سامنية.

رقم 
ال�سفحة





مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/31

بتعديل بع�س اأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/35 

باإن�ساء كلية العلوم ال�سرعية واإ�سدار نظامها 

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

نظامها،  واإ�سدار  ال�سرعية  العلوم  كلية  باإن�ساء   2014/35 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى 
وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75،

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

اإليـــــه،  امل�ســـار  ال�سلطانــــي رقــــم 2014/35  املر�ســـــوم  املـــــادة )الأولــــى( من  بنــ�ص  ي�ستبــــدل 
الن�ص الآتي:

"تن�ساأ هيئة علمية ت�سمى "كلية العلوم ال�سرعية" ، تتبع وزارة التعليم العايل والبحث 

العلمي والبتكار، ويعمل فـي �ساأنها بالنظام املرفق".

املــادة الثانيـــة

الن�ص  اإليه،  امل�سار   2014/35 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من  )الرابعة(  املادة  بن�ص  ي�ستبدل 
الآتي:

"ي�سدر رئي�ص جمل�ص اأمناء كلية العلوم ال�سرعية اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ 
اللوائح  باأحكام  العمل  ي�ستمر  ت�سدر  اأن  واإلى  املرفق،  والنظام  املر�سوم  هذا  اأحكام 

والقرارات املعمول بها حاليا مبا ل يتعار�ص مع اأحكامهما".

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

املــادة الثالـثــــة

جتــــرى التعديالت املرفقـــة على نظـــام كليــة العلـــوم ال�سرعيــة املرفق باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 2014/35 امل�سار اإليه.

املــادة الرابعــة

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم، والتعديالت املرفقة، اأو يتعار�ص مع اأحكامهما. 

املــادة الخام�ســـة

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

�سـدر فـي : 15 من �سعبـــــــــان �سنـة 1442هـ

املـوافــــق : 29  من مــــــــــار�س �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

تعديالت على بع�س اأحكام نظام كلية العلوم ال�سرعية 
املــادة ) 1 (

ي�ستبدل بن�سي املادتني )7( و)13( من نظام كلية العلوم ال�سرعية املرفق باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 2014/35 امل�سار اإليه، الن�سان الآتيان:

املــادة ) 7 (
ي�سكل املجل�ص برئا�سة وزير التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار، وع�سوية كل من: 

1 - وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية.
2 - وكيل وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية. 

3 - م�ساعد املفتي العام لل�سلطنة.
4 - نائب رئي�ص جامعة ال�سلطان قابو�ص لل�سوؤون الأكادميية وخدمة املجتمع.
5 - عميد الكلية                                                                          ع�سوا ومقررا.

6 - ع�سوين من ذوي الفكر واملكانة العلمية فــي جمال العلوم ال�سرعية اأو الدرا�سات 
الإ�سالمية ي�سدر باختيارهما، وحتديد مدة ع�سويتهما قرار من رئي�ص املجل�ص. 

اأع�سائه، يحل حمل  املجل�ص من بني  لرئي�ص  نائبا  له  اجتماع  اأول  فـي  املجل�ص  ويختار 
رئي�ص املجل�ص فـي حالة غيابه، اأو وجود مانع لديه.

املــادة ) 13 (
ي�سكل املجل�ص الأكادميي للكلية برئا�سة العميد، وع�سوية كل من: 

1 - م�ساعدي العميد. 
2 - روؤ�ساء الأق�سام العلمية. 

3 - ممثـل عن كــل ق�سم علمي، يختــاره جملــ�ص الق�سم من بني اأع�سائــــه، وتكــون مدة 
ع�سويته )3( ثالث �سنوات غري قابلة للتجديد. 

ويحل م�ساعد العميد لل�سوؤون الأكادميية حمل رئي�ص املجل�ص الأكادميي فـي حالة غيابه، 
اأو وجود مانع لديه. 

وللمجل�ص الأكادميي ال�ستعانة مبن يراه من اخلرباء واملخت�سني فـي اجتماعاته دون اأن 
يكون لهم �سوت معدود. 

املــادة ) 2 (
العلوم  كلية  نظام  من   )1( املادة  فـي  الواردين  و"الوزير"  "الوزارة"  من  كل  تعريف  يلغى 

ال�سرعية املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/35 امل�سار اإليه. 

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2021/32

بتعيني قا�سيني فـي املحكمة العليا

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

يعني الوارد ا�سماهما فـي القائمة املرفقة قا�سيني فـي املحكمة العليا.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي : 15 من �سعبـــــــــان �سنـة 1442هـ

املـوافــــق : 29  من مــــــــــار�س �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

قائمة با�سمي القا�سيني املعينني فـي املحكمة العليا

جلـــــــــــول بـــــن عمـــــــر �سلبــــــــي-

وليد بن الهادي بن جديدية-

-11-





اأوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة

مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

ديـوان البـالط ال�سلطانــي

املرا�ســم ال�سلطانيــة

اأمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثــم بن طــارق املعظــم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنــح و�شـــام التكرمي للفا�شل / راوؤول ر�شتو�شـــي )مديــر عــام �شركــة تنميــة نفــظ عمــان( 

وذلك تقديـرا مـن لـدن جاللتـه جلهـوده واإ�شهاماتـه فـي جمـال عملـه.

وقــــد �شـــدر اأمــر املنــح بتاريــخ 15 مــن �شعبـــان 1442هـ ، املوافــــــق 29 مـن مــار�س 2021م.
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جهــاز ال�ضرائـب

قـــرار

رقـم 2021/57

باإ�ضدار الئحة تنظيم عمل جلنة التظلمات ال�ضريبية

ا�ستنادا اإىل قانون �سريبة الدخل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/28،

واإىل قانون ال�سريبة االنتقائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/23،

واإىل قانون �سريبة القيمة امل�سافة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/121،

واإىل الالئحة املنظمة الإجراءات عمل جلنة �سريبـــة الدخـــل ال�ســـادرة بالقـــرار الـــوزاري 

رقم 2004/52،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون ال�سريبة االنتقائية ال�سادرة بالقرار رقم 2020/51،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تنظيم عمل جلنة التظلمات ال�سريبية باأحكام الالئحة املرفقة.

املــادة الثانيــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2004/52 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

املــادة الثالثــــة

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

�ضـدر فـي: 15 / 8 / 1442هـ
املـوافــــق: 29 / 3  / 2021م

�ضعود بن نا�ضر ال�ضكيلي

                                                                                                      رئيــــــ�ض جهــــــاز ال�سـرائـــــب
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الئحـة تنظيـم عمـل جلنـة التظلمـات ال�ضريبيـة

الف�ضـل االأول

تعاريـف واأحكـام عامـة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها املعنى ذاته املن�سو�ض 

�سريبة  وقانون  االنتقائية،  ال�سريبة  وقانون  الدخل،  �سريبة  قانون  من:  كل  فـي  عليه 

كل  قرين  املبني  املعنى  االآتية  والعبارات  للكلمات  يكون  كما  اإليها،  امل�سار  امل�سافة  القيمة 

منها، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر: 

1 - اجلهـــاز: 

جهاز ال�سرائب.

2 - رئيــ�س اجلهــاز: 

رئي�ض جهاز ال�سرائب.

3 - اللجنـــة: 

جلنة التظلمات ال�سريبية.

4 - الرئيــ�س: 

رئي�ض اللجنة.

5 - اأميــن ال�ضـــر:

اأمني �سر اللجنة.

6 - املتظلــم:

اخلا�سع لل�سريبة، وامل�سجل، وال�سخ�ض امل�سوؤول، والعامل امل�سوؤول، ومن يوقع عليه 

االنتقائية،  ال�سريبة  وقانون  الدخل،  �سريبة  قانون  الأحكام  وفقا  االإداري  اجلزاء 

وقانون �سريبة القيمة امل�سافة امل�سار اإليها.
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املــادة ) 2 (

تخت�ض اللجنة باالآتي: 

1 - الف�سل فـي التظلم من قرارات رئي�ض اجلهاز ال�سادرة بالف�سل فـي االعرتا�سات 

تطبيقا الأحكام قانون �سريبة الدخل، وقانون �سريبة القيمة امل�سافة.

2 - الف�سل فـي التظلم الذي يقدمه امل�سجل تطبيقا الأحكام قانون ال�سريبة االنتقائية.

3 - الف�سل فـي التظلم من قرارات رئي�ض اجلهاز ال�سادرة بفر�ض اجلزاءات االإدارية 

تطبيقا الأحكام قانون �سريبة الدخل، وقانون ال�سريبة االنتقائية، وقانون �سريبة 

القيمة امل�سافة امل�سار اإليها.

4 - اأي اخت�سا�سات اأخرى مقررة قانونا.

املــادة ) 3 (

يجب على اللجنة اإم�ساك ال�سجالت االآتية:

وروده  تاريــخ  ح�ســب  م�سل�سلة  باأرقام  التظلم  فيه  ويثبت  التظلمات،  قيد  �سجل   -  1

وبيان  باملتظلم،  املتعلقة  والبيانات  التظلم،  خاللها  قدم  التي  بال�سنة  مقرونا 

مرفقات �سحيفة التظلم مع حتديد قيمة ال�سريبة املتنازع عليها عن كل �سنة اأو 

فرتة �سريبية - بح�سب االأحوال - اأو جزء منها.

2 - �سجل اجلل�سات ويثبت فيه تاريخ جل�سات نظر التظلم، وملخ�ض القرارات ال�سادرة 

فـي كل جل�سة.

3 - �سجل القرارات ويثبت فيه منطوق القرارات ال�سادرة عن اللجنة، وتاريخ �سدورها، 

وتاريخ اإخطار ذوي ال�ساأن بها. 

4 - اأي �سجالت اأخرى تقت�سيها طبيعة عمل اللجنة يحددها الرئي�ض.

ويكون القيد فـي ال�سجالت امل�سار اإليها مبعرفة اأمانة �سر اللجنة. 

الف�ضل الثاين

�شروط التظلم واإجراءاته

املــادة ) 4 (

مع مراعاة اأحكام الف�سل احلادي ع�سر من الالئحة التنفيذية لقانون ال�سريبة االنتقائية 

اإليها، تبا�سر اللجنة اخت�سا�ساتها وفقا للقواعد واالإجراءات املن�سو�ض عليها فـي  امل�سار 

هذا الف�سل.
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املــادة ) 5 (

يكون التظلم ب�سحيفة من )3( ثالث �سور يودعها املتظلم لدى اأمانة �سر اللجنة خالل 

اأو من  )45( خم�سة واأربعني يوما من تاريخ االإعالن اأو العلم بالقرار املراد التظلم منه، 

تاريخ انق�ساء املدة املحددة للف�سل فـي االعرتا�ض دون �سدور قرار فيه، ويجب اأن تت�سمن 

�سحيفة التظلم البيانات املتعلقة باملتظلم، ومو�سوع التظلم، واأ�سانيده، وطلبات املتظلم، 

وال يجوز اإبداء طلبات جديدة مل ي�سبق تقدميها فـي االعرتا�ض املقدم اإىل اجلهاز. 

كما يجب اأن تكون �سحيفة التظلم حمررة باللغة العربية، وموقعا عليها من املتظلم اأو من 

يفو�سه، ومرفقا بها �سور معتمدة من كافة االأوراق وامل�ستندات املوؤيدة للتظلم.

املــادة ) 6 (

تتوىل اأمانة �سر اللجنة فتح ملف خا�ض لكل تظلم يحمل الرقم امل�سل�سل ذاته الوارد فـي 

�سجل قيد التظلمات، تودع فيه اأ�سل �سحيفة التظلم ومرفقاتها ومذكرة رد اجلهاز على 

التظلم وتقرير اخلبري الفني للجنة واملذكرات واملكاتبات املتبادلة فـي هذا ال�ساأن، وحما�سر 

اجلل�سات والقرارات ال�سادرة فـي التظلم، واأي م�ستندات اأخرى متعلقة بالتظلم.

املــادة ) 7 (

خالل  ومرفقاته  التظلم  �سحيفة  من  �سورة  اجلهاز  بت�سليــم  اللجنـــة  �ســـر  اأمانــة  تقــــوم 

مدة ال تتجاوز )7( �سبعة اأيام من تاريخ تقدمي التظلم، وعلى اجلهاز اإعداد مذكرة بالرد 

واإيداعها اأمانة �سر اللجنة م�سفوعة باالأوراق وامل�ستندات الالزمة اإن وجدت، وذلك خالل 

)30( ثالثني يوما من تاريخ ت�سلمه ل�سحيفة التظلم.

ويجوز للمتظلم اأو من يفو�سه االطالع على مذكرة رد اجلهاز ومرفقاتها، على اأن يلتزم 

باملحافظة على �سرية البيانات واملعلومات الواردة فيها.
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املــادة ) 8 (

التظلم بكافة مرفقاته، ولـه فـي �سبـيـل ذلك  الفني للجنة درا�سة مو�سوع  يتوىل اخلبري 

ا�ستيفـاء البيـانـات وامل�ستـنـدات الالزمة من املتظلم واجلهاز، ويعد خالل مدة ال تزيد على 

)7( �سبعة اأيام من تاريخ ت�سلمه ملف التظلم م�ستوفيا كافة البيانات وامل�ستندات املطلوبة 

تقريرا يت�سمن ب�سفة اأ�سا�سية االآتي: 

اأ - مدى توافر ال�سروط ال�سكلية املقررة قانونا لقبول التظلم.

ب - ملخ�سا عن املو�سوع �سامال طلبات املتظلم واأ�سبابه ورد اجلهاز واأ�سانيده.

ج - راأيه الفني فـي مو�سوع التظلم.

املــادة ) 9 (

اإيداع اخلبري الفني للجنة تقريره - قائمة مبلفات التظلمات  ال�سر - بعد  اأمني  يعر�ض 

على الرئي�ض لتحديد اأقرب جل�سة لنظرها، على اأن يراعى فـي ذلك ترتيب ورودها وقيدها 

ما مل تقت�ض ال�سرورة تاأجيل اأو تعجيل نظر بع�سها.

املــادة ) 10 (

املحدد  املوعد  قبل  املتظلم واجلهاز مبيعاد ومكان اجلل�سة  اإخطار  ال�سر  اأمني  يجب على 

النعقادها بـــ )7( �سبعة اأيام على االأقل، ويتم االإخطار بالربيد االإلكرتوين اأو باأي و�سيلة 

اإلكرتونية اأخرى، اأو بالربيد امل�سجل، واإذا مل يح�سر املتظلم اأو ممثل اجلهاز، يكون للجنة 

اأن تف�سل فـي التظلم فـي �سوء امل�ستندات املقدمة اإليها.

املــادة ) 11 (

يجب على اأمني ال�سر اأن ير�سل ك�سفا بالتظلمات مرفقا به �سورة من ملفاتها اإىل الرئي�ض 

واأع�ساء اللجنة قبل املوعد املحدد النعقاد اجلل�سة بـــ )7( �سبعة اأيام على االأقل.

املــادة ) 12 (

تعقد اللجنة جل�ساتها فـي مقر اجلهاز، اأو فـي اأي مكان اآخر يحدده الرئي�ض. 
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املــادة ) 13 (

يجب على اللجنة اأن تراعي االأ�سول واملبادئ العامة الإجراءات التقا�سي، وب�سفة خا�سة 

ما ياأتي: 

1 - اتخاذ جميع االإجراءات فـي مواجهة املتظلم واجلهاز.

اأوراق  من  االآخر  الطرف  يقدمه  ما  على  االطالع  من  واجلهاز  املتظلم،  متكني   -  2

وم�ستندات.

3 - مناق�سة جميع بنود اخلالف بني املتظلم واجلهاز، واأوجه الدفاع التي يتم تقدميها، 

والرد على كل ذلك.

4 - اإعالن املتظلم واجلهاز على النحو املقرر قانونا.

5 - التقيد بالطلبات الواردة فـي التظلم.

املــادة ) 14 (

ميثل اجلهاز فـي اأثناء جل�سة نظر التظلم رئي�سه اأو من ينوب عنه.

املــادة ) 15 (

يكون للمتظلم ح�سور جل�سة نظر التظلم بنف�سه، اأو من يفو�سه، اأو يوكله من املحامني اأو 

املحا�سبني اأو املراجعني املرخ�ض لهم قانونا مبزاولة مهنة املحا�سبة واملراجعة، ولهم اإبداء 

اأي اإي�ساحات اأو بيانات تتعلق بالطلبات واالأ�سباب التي اأبديت فـي �سحيفة التظلم، وتقدمي 

اأي م�ستندات مرتبطة بالتظلم.

املــادة ) 16 (

يتعني ح�سور كل من اأمني ال�سر واخلبري الفني اأو من يقوم مقامهما فـي اأثناء جل�سة نظر 

التظلم واملداولة.

املــادة ) 17 (

تكون جل�سات اللجنة �سرية، وت�سدر قراراتها م�سببة باأغلبية اأ�سوات االأع�ساء احلا�سرين، 

وفـي حالة ت�ساوي االأ�سوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�ض اجلل�سة.
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املــادة ) 18 (

يجب على اأمني ال�سر اإعداد حم�سر يت�سمن ملخ�سا عن كل جل�سة تعقدها اللجنة وما مت 

فيها من مناق�سات، على اأن يتم توقيعه من رئي�ض اجلل�سة واأمني ال�سر. 

املــادة ) 19 (

يتوىل اخلبري الفني للجنة اإعداد م�سودة القرار فـي التظلم، ويجوز للرئي�ض اإحالة م�سودة 

القرار اإىل اأي من اأع�ساء اللجنة ملراجعته. 

اأيام على  ال�سر، وذلك خالل )7( �سبعة  ويوقع على القرار كل من رئي�ض اجلل�سة واأمني 

االأكرث من تاريخ �سدوره.

املــادة ) 20 (

يتوىل اأمني ال�سر اإخطار املتظلم واجلهاز بالقرارات ال�سادرة من اللجنة، وذلك خالل )7( 

اأو  �سبعة اأيام على االأكرث من تاريخ التوقيع عليها، ويكون االإخطار بالربيد االإلكرتوين 

امل�سجل، وحتفظ �سورة من االإخطار فـي ملف  اأو بالربيد  اأخرى،  اإلكرتونية  باأي و�سيلة 

التظلم.

املــادة ) 21 (

يجوز للجنة - من تلقاء نف�سها اأو بناء على طلب املتظلم اأو اجلهاز - ت�سحيح ما قد يقع 

فـي منطوق القرار الذي اأ�سدرته من اأخطاء مادية، اأو كتابية، اأو ح�سابية، كما يجوز الأي 

منهما اأن يطلب من اللجنة تف�سري ما يكون قد �ساب منطوق القرار من غمو�ض.

املــادة ) 22 (

يجب على الرئي�ض واأع�ساء اللجنة اإذا كانت الأي منهم �سلة بالتظلم على نحو يوؤثر على 

حياده، اأو كانت الأي منهم اأو الأحد من اأقاربهم حتى الدرجة الرابعة م�سلحة مبا�سرة اأو 

غري مبا�سرة باملتظلم، التنحي عن نظره، ويثبت ذلك فـي حم�سر خا�ض يحفظ لدى اأمني 

ال�سر، وتودع �سورة منه مبلف التظلم، ويرتتب على خمالفة ذلك بطالن القرار ال�سادر 

من اللجنة.
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قـــرار

رقـم 2021/59

بتحديد �ضوابط توريد الأدوية والتجهيزات الطبية 

اخلا�ضعـة ل�ضريبة القيمـة امل�ضافـة مبعـدل ال�ضفـر باملائـة

ا�ستنادا اإىل قانون �سريبة القيمة امل�سافة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/121،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

تخ�سع ل�سريبة القيمة امل�سافة مبعدل ال�سفر باملائة توريدات الأدوية، والأدوية الع�سبية، 

بال�ستخدامات  اخلا�سة  والأغذية  ال�سحية،  وامل�ستح�سرات  البيولوجية،  وامل�ستح�سرات 

الطبية، والتجهيزات الطبية، التي ي�سدر لها اإذن بالإفراج من وزارة ال�سحة وفقا للرمز 

اجلمركي.

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من 16 اأبريل 2021م. 

�ضـدر فـي: 17 / 8 / 1442هـ

املـوافــــق: 31 / 3  / 2021م

�ضعود بن نا�ضر ال�ضكيلي

                                                                                                      رئيــــــ�س جهــــــاز ال�سـرائـــــب
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــالن

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

2008/67 واملادة )31( من الئحته التنفـيذية ال�سادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 2008/105.

رمـوز البيانـات الببليوجرافـية

الرمـــــزالبيان الببليوجرافـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31 رقم االأ�سبقية

32تاريخ االأ�سبقية

33بلد االأ�سبقية

54ت�سمية االخرتاع

57الو�سف املخت�سر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية
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)21(OM/P/2010/000065

)22(27/4/2010

)31(08380016.9- PCT/EP2009/000189

)32(25/1/2008  -  15/1/2009

)33(EP– EP

اأويل )54( اإنتاج  عملية  من   )SPL( م�ستهلكة  اأوعية  بطاقات  تدوير  الإعادة  عملية 
لالأملنيوم.

لالألومنيوم، )57( اأويل  اإنتاج  عملية  من   SPL تدوير  الإعادة  بعملية  احلايل  االخرتاع  يتعلق 
ت�ستمل على اخلطوات االآتية: طحن االأجزاء اأو املقتطعات املف�سولة، ف�سل املواد مبعاجلة 
ميكانيكية، خلط نواجت اخلبث امللحية مع SPL، اإذابة املنتج الذي يتم احل�سول عليه فـي 
اخلطوة ال�سابقة فـي املاء، اإجراء تفاعل كيميائي بني املاء واملواد جلعلها خاملة، تر�سيب 
اآخر، غ�سل  ال�سيانيد، تر�سيح للح�سول على جزء ذواب وجزء غري ذواب  واإزالة مركبات 
الذواب.  غري  اجلزء  تكييف  اأو  وتعتيق  الذواب  اجلزء  اأمالح  بلورة  الذواب،  غري  اجلزء 
ويتعلق االخرتاع احلايل اأي�سا باملنتج الذي يتم احل�سول عليه بوا�سطة العملية املذكورة 

وا�ستخدامه فـي جماالت مختلفة للتقنية.

)71( BEFESA ALUMINIO, S.L

)72(ALFARO ABREU , lgnacio

RUIZ DE VEYE, Carlos
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)21(OM/P/2011/000047

)22(27/2/2011

)31(A 1329/2008 - PCT/AT2009/000329

)32(27/8/2008 - 25/8/2009 

)33(AT – AT

طريقة ملعاجلة املواد ال�سلبة اأو امل�سهورة.)54(

و/)57( امل�سهورة  اأو  ال�سلبة  املواد  اإنقا�ض  اأو  لزيادة  بطريقة  يتعلق  االإخرتاع  هذا 
و�سع  يتم  التي  املقطعة  اخلفـيفة  االأجزاء  خ�سو�سا  لالإ�ستعال  القابلة  املواد  اأو 
جزئيا  ي�سخن  )كربوين(  جرافـيتي  ج�سم  على  فـيها  امل�سهورة  اأو  ال�سلبة  املواد 
باحلت. ثم يتم اإدخال عوامل اإنقا�ض متعددة من الكربون املوجود فـي اجلرافـيت 
الغاز منه. عوامل  اإزالة  الذي متت  ال�سهري  املت�سائل و/اأو  ال�سهري  ويتم جمع 
ما(  منتج  وت�سنيع  الإنتاج  ت�ستخدم  اأولية  مادة  )وهو  الفـيد�ستوك  و  االإنقا�ض 
ال�سلب اأو امل�سهور يتم اإدخالها معا. يتم اإدخال الغاز الطبيعي والهيدروكربون 
والهيدروجني واأول اأك�سيد الكربون و/اأو االأمونيا مع البخار واالأك�سجني وثاين 
اأك�سيد الكربون و/اأو الهالوجني اأو الهيدروكربون املمزوج مع الهالوجني كعوامل 

اإنقا�ض.

)71(SHOWA DENKO CARBON GERMANY GMBH

)72( EDLINGER Alfred
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 - 3

)21(OM/P/2011/000120

)22(6/7/2011

)31(10/02426

)32(9/6/2010

)33(FR

محددة )54( بدرجة  الغمر  مع  محاكي  متحرك  قاع  عمود  فـي  موائع  لتوزيع  جهاز 
داخل القاع احلبيبي.

ي�سف االخرتاع احلايل جهاز لتوزيع موائع فـي عمود متعدد املراحل يعمل فـي )57(
اأ�سلوب قاع متحرك محاكي ي�سمل، فـي اجتاه تدفق املائع الرئي�سي نظام توزيع 
حتت  تقع   )7( مقوية  بعنا�سر  املذكور   )10( لوح  يدعم  امل�ساعدة  للموائع   )6(
اللوح )10( املذكور يو�سع اجلهاز التوزيع املذكور بني قاعني متتاليني من املادة 
ال�سلبة احلبيبية )2( مما يو�سح القاع ال�سابق والقاع الالحق يطمر نظام التوزيع 
والعنا�سر املقوية فـي القاعني احلبيبيني ال�سابق والالحق بدرجة محدودة مع 

احلد العلوي لدرجة الغمر.

)71(IFP ENERGIES NOUVELLES

)72(HOTlER Gerard

AUGIER Frederic
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)21(OM/P/2015/000063

)22(15/3/2015

)31(13/650.977- PCT/US2013/064558

)32(12/10/2012  -  11/10/2013

)33(US – US

اأنظمة وطرق ملكب�ض بثق.)54(

يتم )57( فاإنه  فـي مناذج معينة  املواد.  لبثق  واأجهزة وطرق  باأنظمة  االخرتاع  يتعلق 
حتميل واحدة اأو اأكرث من كتل جموفة على ق�سيب �سياقي ممتد ونقلها بامتداد 
التي  مائع  م�سابك  خالل  الكتل  نقل  يتم  دوار.  قالب  اإلى  ال�سياقي  الق�سيب 
تتع�سق مع الق�سيب ال�سياقي وتوفر مائع تربيد لطرف الق�سيب ال�سياقي خالل 
مقاب�ض ال�سياق والتي تتع�سق مع الق�سيب ال�سياقي ومتنعه من الدوران. ي�سبق 
مدك مكب�ض واحد اأو اأكرث الكتل خالل وليجة مركزة ثم اإلى القالب الدوار. يتم 
توفـري جتميعة اإخماد عند طرف البثق ملكب�ض البثق الإخماد املادة امل�سكلة بالبثق. 
ميكن توفـري و�سيلة حتكم منطقية قابلة للربجمة للتحكم جزئيا على االأقل فـي 

عمليات نظام مكب�ض البثق.

)71( MANCHESTER COPPER PRODUCTS، LLC

)72( STEWART Charles L

-33-



اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

�إعـــــالن

تعلــن دائــرة امللكيــة الفكريــة عــن البـراءات املمنوحــة،  وذلك وفقــــا للمادة )10( من اأحكـــام 

قانــون حقـــوق امللكيـــة ال�سناعيـــة ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقــم 2008/67 واملـــادة )36( 

من الئحته التنفـيذية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/105.

رمـوز �لبيانــات �لببليوجر�فـية

�لرمـــــــز�لبيـان �لببليوجر�فـي

11رقم الرباءة

12نوع الرباءة
21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

30بيانات االأ�سبقية

44تاريخ الن�سر عن قبول الطلب

45تاريخ الن�سر عن الرباءة

51الت�سنيف الدويل

54ت�سمية االخرتاع

57الو�سف املخت�سر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية

74ا�سم الوكيل
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�سلطنــــــة عمــــــــــان
وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــة

 وترويــج �ال�ستثمـــار
�ملديريـة �لعامـــة للتجـــــارة

د�ئــــرة �مللكيــــة �لفكريـــــة  

)22(2017/10/1
)21(OM/P/2017/00279

)44( 2020/11/1
اجلريدة الر�سمية رقم : 1364

)45(
)11(401

G06T 7/00 Int.Cl.(51)

ثالي�س   )فرن�سا(1)71(
2

�سيمون اأالن   )فرن�سا(1)72( 
2

)73(1
2

اأبو غزالة للملكية الفكرية1)74(

)30(
PCT/EP2016/056852   30/3/2016

1500636       30/3/2015      FR
براءة اخرتاع)12(

طريقة لتحديد اجتاه هدف على اأ�سا�س �سورة الهدف)54(
تبداأ احلماية من تاريخ  2016/3/30م  وتنتهي بتاريخ  2036/3/29م

)57(  يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة لتحديد االجتاه املطلق لهدف فـي منظر )1(، من خالل اأداء 
مرغوب محدد م�سبقا. ت�ستمل على طور تعلم وطور ت�سغيل مبا�سر، ي�ستمل طور التعلم على 

اخلطوات التالية:
اأول ذو مو�سع  اإلكرتوين  الدوار عن طريق جهاز ت�سوير ب�سري  امل�سح  بوا�سطة  - احل�سول 
ثابت محدد، على �سل�سلة من ال�سور الب�سرية اإلكرتونية املتداخلة جزئيا )2(، مبا فـي ذلك 

،)A1 سورة اأو عدة �سور للمنظر )خطوة�
- ا�ستخراج اآيل من ال�سور، للوا�سفات املعرفة بوا�سطة اإحداثيات �سورتها وخ�سائ�س القيا�س 
االإ�سعاعي لها، با�ستخدام وا�سف واحد على االأقل باجتاه غري معروف فـي كل تداخل )21( 

،)B1 لل�سور )خطوة
- من الوا�سفات امل�ستخرجة من التداخالت بني ال�سور، تقدير اآيل للدوران الن�سبي املتبادل 

،)C1 لل�سور وتخطيط الوا�سفات امل�ستخرجة من التداخالت )خطوة
ذو   )22( االأقل  على  الواحد  املعروفة  لالإ�سارة  اجلغرافـي  االجتاه  ذات  ال�سور،  فـي  تعيني   -

،)D1 التوافق الدقيق مع االأداء املرغوب، وحتديد اإحداثيات �سورة كل اإ�سارة )خطوة
اإ�سارة،  واإحداثيات �سورة كل  التداخالت واملخططة، اجتاه  امل�ستخرجة من  الوا�سفات  - من 

،)E1 تقدير اآيل لو�سع كل �سورة، ت�سمى خطوة الت�سجيل الدقيق )خطوة

 �لو�سف �ملخت�سر باللغة �لعربية لرب�ءة �الخرت�ع 

-35-



اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

 - من و�سع كل �سورة، املو�سع واملتغريات الداخلية جلهاز الت�سوير االأول، واإحداثيات �سورة 
اللتقاط  م�سبقا  محدد  لنموذج  وفقا  للوا�سفات  املطلقة  االجتاهات  ح�ساب  وا�سف،  كل 

،)F1 ال�سورة من جهاز الت�سوير )خطوة
ي�ستمل طور الت�سغيل املبا�سر على اخلطوات التالية:

جهاز  من   ،)20( احلالية  ال�سورة  ت�سمى  للهدف  االأقل  على  واحدة  �سورة  على  احل�سول   -
،)A2 ت�سوير ثان ذو مو�سع ثابت محدد )خطوة

،)B2 ا�ستخراج للوا�سفات من كل �سورة حالية )خطوة -
- تخطيط وا�سفات كل �سورة حالية با�ستخدام الوا�سفات التي مت ح�ساب اجتاهها املطلق فـي 

،)C2 طور التعلم، لتحديد االجتاه املطلق لوا�سفات كل �سورة حالية )خطوة
،)D2 من االجتاهات املطلقة لوا�سفات كل �سورة حالية، تقدير و�سع كل �سورة حالية )خطوة -
- من اإحداثيات �سورة الهدف فـي كل �سورة حالية، و�سع كل �سورة حالية، املو�سع واملتغريات 
الداخلية املحددة م�سبقا جلهاز الت�سوير الثاين، ح�ساب االجتاه املطلق للهدف وفقا لنموذج 

.)E2 محدد م�سبقا اللتقاط ال�سورة لكل �سورة حالية )خطوة
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(54)   METHOD OF DETERMINING A DIRECTION OF AN OBJECT ON THE           
                                BASIS OF AN IMAGE OF THE OBJECT. 
 

     Protection starting from  30.03.2016  to  29.03.2036 
(57) The invention relates to a method of determining the absolute direction of an object of a scene (1), with a 
predetermined desired performance. It comprises a learning phase and an on-line operation phase, the learning 
phase comprising the following steps: - acquisition by circular scanning by means of a first optronic imaging device 
of determined fixed position, of a series of partially overlapping optronic images (2), including an image or several 
images of the scene (step A1), - automatic extraction from the images, of descriptors defined by their image 
coordinates and their radiometric characteristics, with at least one descriptor of unknown direction in each overlap 
(21) of images (step B1), - on the basis of the descriptors extracted from the overlaps between images, automatic 
estimation of the relative rotation of the images and mapping of the descriptors extracted from the overlaps (step 
C1), - identification in the images, of at least one known geographical reference direction (22) of precision 
compatible with the desired performance, and determination of the image coordinates of each reference (step D1), 
- on the basis of the descriptors extracted from the overlaps and mapped, of the direction and image coordinates 
of each reference, automatic estimation of the attitude of each image, termed the fine registration step (step E1), - 
on the basis of the attitude of each image, of the position and of internal parameters of the first imaging device, 
and of the image coordinates of each descriptor, calculation of the absolute directions of the descriptors according 
to a predetermined model of picture capture of the imaging device (step F1), - the on-line operation phase 
comprising the following steps: - acquisition of at least one image of the object termed current image (20), on the 
basis of a second imaging device of determined fixed position (step A2), - extraction of the descriptors from each 
current image (step B2), - mapping of the descriptors of each current image with the descriptors whose absolute 
direction was calculated during the learning phase, so as to determine the absolute direction of the descriptors of 
each current image (step C2), - on the basis of the absolute directions of the descriptors of each current image, 
estimation of the attitude of each current image (step D2), - on the basis of the image coordinates of the object in 
each current image, of the attitude of each current image, of the position and of predetermined internal 
parameters of the second imaging device, calculation of the absolute direction of the object according to a 
predetermined model of picture capture of each current image (step E2). 
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AQUEOUS DOWNHOLE FLUIDS HAVING CHARGED NANO-PARTICLES AND POLYMERS 

 
Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034 

 
(57) Abstract 
Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein 
where the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers 
may be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2-
acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid (AMPS), polyethylene oxide, polypropylene oxide, 
or combinations thereof. The polymers may be homopolymers, copolymers, terpolymers, or 
combinations thereof. The charged nanoparticles may be or include, but are not limited to clay 
nanoparticles, modified nanoparticles, or combinations thereof. The aqueous downhole fluid 
may be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations thereof 
for performing a fracturing operation, an injection operation, another enhanced oil recovery 
operation, and the like. 
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 �لو�سف �ملخت�سر باللغة �لعربية لرب�ءة �الخرت�ع 

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــة

 وترويــج �ال�ستثمـــار
�ملديريـة �لعامـــة للتجـــــارة

د�ئــــرة �مللكيــــة �لفكريـــــة  

)22(2015/11/30
)21(OM/P/2015/00315

)44(2020/11/1
اجلريدة الر�سمية رقم : 1364 

)45(
)11(402

E21B 43/12 ، 43/32Int.Cl.(51)

هاليبورتون اينريجي �سريفي�سيز، اإنك.   )الواليات املتحدة االأمريكية(1)71(
2

اثورمان، روبرت1)72(
2

)73(1
2

اأبو غزالة للملكية الفكرية1)74(
2

)30(PCT/US2013/048962   1/7/2013
براءة اخرتاع)12(

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

تبداأ احلماية من تاريخ  2013/7/1م  وتنتهي بتاريخ  2033/6/30م
)57( يتعلق االخرتاع احلايل بجهاز حقن اأ�سفل البئر به جلبة مو�سوعة فـي مبيت اأنبوبي. حتدد 
يتجمع  البئر.  حفرة  فـي  حقنه  قبل  البخار  خاللها  يتدفق  حلقية  فوهة  واملبيت  اجللبة 
ناجت تكثيف املاء عند الفوهة اأو القيد بالقرب من الفوهة ويتم خلطه مع اأو احتجازه فـي 
تدفق البخار. يف�سل ان  ت�ستمل اجللبة على جمموعة من املنافذ فـي اجتاه القطر بوجه 
عام بحيث يتدفق البخار من ال�سطح الداخلي للجلبة اإلى احليز احللقي. يف�سل اأن تكون 
منافذ احلقن ومنافذ اجللبة زاوية لتقليل اأو الق�ساء على التغريات االأ�سا�سية فـي اجتاه 
تدفق البخار. يف�سل اأن تكون جلبة احلقن قابلة لالإزالة واال�ستبدال بجلب مماثلة اأخرى 
مما ي�سمح ب�سهولة تركيبها فـي املوقع واختيار اأبعاد احليز احللقي والفوهة احللقية من 

قبل العامل.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

Patent / English Abstract   
 

November 30, 2015 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2015/00315 (21) 
November 01, 2020 

Official Gazette No.: 1364 
(44) 

 (45) 

402 (11) 
E21B 43/12 , 43/32  Int. Cl. (51) 

HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. [US/US] 1 )71( 
 2 
THURMAN, Robert 1 )72( 
 2 
 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
PCT/US2013/048962   01.07.2013 
 

(30) 

Patent (12) 
(54)      DOWNHOLE INJECTION ASSEMBLY HAVING AN ANNULAR ORIFICE. 
 

     Protection starting from  01.07.2013  to  30.06.2033 
 

(57) A downhole injection apparatus having a sleeve disposed in a tubular housing. 
The sleeve and housing define an annular orifice through which steam flows prior to 
injection into the wellbore. Water condensate collects at the orifice or restriction 
proximate the orifice and is mixed with or entrained into the flow of steam. The sleeve 
preferably has a plurality of generally radial ports such that steam flows from interior 
the sleeve to the annulus. Preferably the injection ports and sleeve ports are angled 
to reduce or eliminate radical changes in direction of the steam flow. The injection 
sleeve is preferably removable and replaceable with other similar sleeves allowing 
easy assembly on-site and selection of annulus and annular orifice dimensions by the 
operator. 
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Patent English Abstract   
 

08/02/2016 (22)  
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Sultanate Of Oman 
Ministry Of Commerce & 

Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2016/00036 (21) 
Official gazette no. 1299 

dated 30/06/2019 (44) 

 (45) 

364 (11) 

C09K 8/60 (2006.01), C09K 8/03 (2006.01), C09K 8/62 (2006.01  Int. Cl.  (51) 
Baker Hughes Incorporated, American Company of P. O. Box 4740, Houston, TX 
77210 USA 

1 )71( 

DEBORD, Saet, B, American Citizen of 5210 Townsgate Cir., Katy, TX 77450 USA 1 )72( 
TANIFUM, Christabel, American Citizen of 6603 Beeston Hill Dr., Katy, TX 77449 USA 2  
  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
USA      61/868,816 dated 22/08/2013 
USA App. No 14/464,395 dated 20/08/2014  
Based on PCT/US2014/052135 dated 21/08/2014 

(30) 

 (12) 
(54) Title 
AQUEOUS DOWNHOLE FLUIDS HAVING CHARGED NANO-PARTICLES AND POLYMERS 

 
Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034 

 
(57) Abstract 
Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein 
where the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers 
may be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2-
acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid (AMPS), polyethylene oxide, polypropylene oxide, 
or combinations thereof. The polymers may be homopolymers, copolymers, terpolymers, or 
combinations thereof. The charged nanoparticles may be or include, but are not limited to clay 
nanoparticles, modified nanoparticles, or combinations thereof. The aqueous downhole fluid 
may be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations thereof 
for performing a fracturing operation, an injection operation, another enhanced oil recovery 
operation, and the like. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

 �لو�سف �ملخت�سر باللغة �لعربية لرب�ءة �الخرت�ع 

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــة

 وترويــج �ال�ستثمـــار
�ملديريـة �لعامـــة للتجـــــارة

د�ئــــرة �مللكيــــة �لفكريـــــة  

)22(2016/12/15
)21(OM/P/2016/00352

)44(2020/11/1
اجلريدة الر�سمية رقم : 1364 

)45(
)11(399

Int.Cl.8(51)

)71(
كيم، �سوج - مون   )كوريا(1
2
3

)72(
كيم، �سوج - مون   )كوريا(1
2
3

)73(1
2

)74(
اأبو غزالة للملكية الفكرية1
2
3

)30(KR/10-2015-0180843   17/12/2015
براءة اخرتاع)12(

    بنية حائل اأمواج وطريقة ت�سييده)54(
تبداأ احلماية من تاريخ  2016/12/15م وتنتهي بتاريخ  2036/12/14م

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

االألواح العلوية وال�سفلية.
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Patent / English Abstract   
 

December 15, 2016 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of 
Commerce 

Intellectual Property Department 

OM/P/2016/00352 (21) 
November 01, 2020 

Official Gazette No.: 1364 
(44) 

 (45) 
399 (11) 

 
 

Int. Cl.8 (51) 

Kim, Sug-Moon   [KR/KR] 1 )71( 
 2 
 3 
Kim, Sug-Moon   [KR/KR] 1 )72( 
 2 
 3 
 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
 3 
KR  10-2015-0180843   17.12.2015 
 

(30) 

Patent (12) 
(54)      Breakwater structure and construction method of the same. 
 

   Protection starting from  15.12.2016  to  14.12.2036 
 

(57) A breakwater structure which is capable of preventing damage by a wave 

includes a supporting plate which is constructed undersea, a block layer including a 

plurality of unit blocks which are stacked on the supporting plate, and an insert bar 

combined through the block layer in a vertical direction.  The unit block includes 

upper and lower plates having rectangle or square shape and spaced apart each 

other in the vertical direction, a supporting part formed between the upper and lower 

plates and having a column shape which is perpendicular to the upper and lower 

plates, an insert hole formed at each of the upper and lower plates in which the insert 

bar is inserted, wherein the insert holes of the upper and lower plates are 

corresponding to each other, and a combining groove formed at each of edge of the 

upper and lower plates. 
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Ministry Of Commerce & 

Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2016/00036 (21) 
Official gazette no. 1299 

dated 30/06/2019 (44) 

 (45) 

364 (11) 

C09K 8/60 (2006.01), C09K 8/03 (2006.01), C09K 8/62 (2006.01  Int. Cl.  (51) 
Baker Hughes Incorporated, American Company of P. O. Box 4740, Houston, TX 
77210 USA 

1 )71( 

DEBORD, Saet, B, American Citizen of 5210 Townsgate Cir., Katy, TX 77450 USA 1 )72( 
TANIFUM, Christabel, American Citizen of 6603 Beeston Hill Dr., Katy, TX 77449 USA 2  
  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
USA      61/868,816 dated 22/08/2013 
USA App. No 14/464,395 dated 20/08/2014  
Based on PCT/US2014/052135 dated 21/08/2014 

(30) 

 (12) 
(54) Title 
AQUEOUS DOWNHOLE FLUIDS HAVING CHARGED NANO-PARTICLES AND POLYMERS 

 
Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034 

 
(57) Abstract 
Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein 
where the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers 
may be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2-
acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid (AMPS), polyethylene oxide, polypropylene oxide, 
or combinations thereof. The polymers may be homopolymers, copolymers, terpolymers, or 
combinations thereof. The charged nanoparticles may be or include, but are not limited to clay 
nanoparticles, modified nanoparticles, or combinations thereof. The aqueous downhole fluid 
may be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations thereof 
for performing a fracturing operation, an injection operation, another enhanced oil recovery 
operation, and the like. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

 �لو�سف �ملخت�سر باللغة �لعربية لرب�ءة �الخرت�ع/منوذج �ملنفعة

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــة

 وترويــج �ال�ستثمـــار
�ملديريـة �لعامـــة للتجـــــارة

د�ئــــرة �مللكيــــة �لفكريـــــة  

)22(2016/3/28  
)21(OM/P/2016/00086

2018/7/22م)44(
اجلريدة الر�سمية رقم : 1253

)45(
)11(400

G06F 21/56 )2013.01(Int.Cl.(51)

�سريت�س �سي�سكو �سيكيورتي بي تي ئي اإل تي دي )�سنغافورة(1)71(
2

كنغ لنغ البريت ليم )�سنغافورة(1)72(
2

)73(1
2

�سركة بيانات للملكية الفكرية 1)74(
2

)30(  PCT/SG2015/050233  الطلب الدويل

)54(
نظام وطريقة الإدارة معلومات تهديد ب�سرعة ق�سوى با�ستعمال خوارزميات تعلم اآلى غري مراقب 

وحتديد االأولوية
تبداأ احلماية من تاريخ  2015/7/24م  وتنتهي بتاريخ  2035/7/23م

)57(  يتعلق هذا الطلب بنظام وطريقة لتدعيم بيانات معلومات تهديد لكمبيوتر و�سبكاته املتعلقة 
امل�سادر  تعدد من  االأولية من  التهديد  بيانات معلومات  اأحجام هائلة من  يتم جتميع  به. 
با�ستعمال  البيانات  جتميع  يتم  حيث  املجموعة  لتحليل  عامة  �سيغة  اإلى  تق�سيمها  ويتم 
خوارزميات تعلم اآلى غري مراقب. متر بيانات معلومات التهديد املنظمة الناجتة بعد ذلك 
بعملية اأ�سول مرجحة على اأ�سا�س عملية اإرتباط م�ستوى خطورة تهديد. ي�ستعمل متو�سط 
كل نقاط �سعف ال�سبكة ل�سبكة كمبيوتر معينة كبارامرتات التدعيم احلرجة لهذه العملية. 
يتم تهيئة بيانات املعلومات املعاجلة النهائية التى مت جتميعهاعن طريق هذه العملية االآلية 

عالية ال�سرعة اإلى �سيغ معرفة م�سبقا قبل اإر�سالها اإلى اأطراف ثالثة.                       

 

24/7/2015 ,
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Patent / Utility Model English Abstract   
 

28/03/2016 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2016/00086 (21) 

July 22, 2018 
Official Gazette No. 1253 

(44) 

 (45) 

400 (11) 

G06F 21/56 (2013.01) 

   
 

Int. Cl. (51) 

CERTIS CISCO SECURITY PTE LTD / SG 1 
)71( 

LIM, Keng Leng Albert / SG 1 )72( 
 2 
 1 )73( 
 2 
Baianat Intellectual Property /Oman 1 )74( 
 2 
PCT/SG2015/050233 dated 27/07/2015 (30) 

Patent (12) 

(54)Title: SYSTEM AND METHOD FOR HIGH SPEED THREAT INTELLIGENCE MANAGEMENT 
USING UNSUPERVISED MACHINE LEARNING AND PRIORITIZATION ALGORITHMS 

Protection starting from 24/07/2015 to 23/07/2035 

   
 
(57) Abstract: This document discloses a system and method for consolidating threat intelligence 
data for a computer and its related networks.  Massive volumes of raw threat intelligence data are 
collected from a plurality of sources and are partitioned into a common format for cluster analysis 
whereby the clustering of the data is done using unsupervised machine learning algorithms.  The 
resulting organized threat intelligence data subsequently undergoes a weighted asset based threat 
severity level correlation process.  All the intermediary network vulnerabilities of a particular 
computer network are utilized as the critical consolidation parameters of this process.  The final 
processed intelligence data gathered through this high speed automated process is then formatted 
into predefined formats prior to transmission to third parties. 
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Industry 
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Intellectual Property Department 

OM/P/2016/00036 (21) 
Official gazette no. 1299 

dated 30/06/2019 (44) 

 (45) 

364 (11) 

C09K 8/60 (2006.01), C09K 8/03 (2006.01), C09K 8/62 (2006.01  Int. Cl.  (51) 
Baker Hughes Incorporated, American Company of P. O. Box 4740, Houston, TX 
77210 USA 

1 )71( 

DEBORD, Saet, B, American Citizen of 5210 Townsgate Cir., Katy, TX 77450 USA 1 )72( 
TANIFUM, Christabel, American Citizen of 6603 Beeston Hill Dr., Katy, TX 77449 USA 2  
  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
USA      61/868,816 dated 22/08/2013 
USA App. No 14/464,395 dated 20/08/2014  
Based on PCT/US2014/052135 dated 21/08/2014 

(30) 

 (12) 
(54) Title 
AQUEOUS DOWNHOLE FLUIDS HAVING CHARGED NANO-PARTICLES AND POLYMERS 

 
Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034 

 
(57) Abstract 
Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein 
where the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers 
may be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2-
acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid (AMPS), polyethylene oxide, polypropylene oxide, 
or combinations thereof. The polymers may be homopolymers, copolymers, terpolymers, or 
combinations thereof. The charged nanoparticles may be or include, but are not limited to clay 
nanoparticles, modified nanoparticles, or combinations thereof. The aqueous downhole fluid 
may be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations thereof 
for performing a fracturing operation, an injection operation, another enhanced oil recovery 
operation, and the like. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

�إعــــــــالن

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: 143914

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فطائر حلم باجلنب ال�سندوي�سات, بيلميني عجائن حم�سية باللحم, برغل مطاعم واملقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التميز الأ�سيل للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 133 ر.ب: 977, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143885

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفـيه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمـــان لالإبحــار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 115 ر.ب: 200, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/3/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144016

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وكالت  خدمات  والت�سدير,  ال�سترياد  وكالت  خدمات  الأعمال,  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

التوظيف, عر�ص ال�سلع, امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية, توزيع العينات, 

خدمات اخلرباء فـي الكفاية, البيع باملزاد العلني, درا�سات ال�سوق, دعاية واإعالن, الدعاية 

والإعالن عرب التلفزيون, ن�سخ الت�سالت وظائف مكتبية, اأبحاث الت�سويق, اإدارة امللفات 

الرواتب,  ك�سوف  اإعداد  الراأي,  ا�ستطالعات  الأعمال,  عن  والأخبار  املعلومات  املربجمة, 

خدمات ال�سكرتارية, اإدارة اأعمال الفنادق, اإدارة اأعمال فناين الأداء, تاأجري وقت للدعاية 

والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات  الأعالم,  و�سائل  فـي  والإعالن 

وال�سحية والإمدادات الطبية, ت�سميم مواد دعائية, �سياغة �سرية ذاتية للغري, خدمات 

امل�ساعدة الإدارية فـي ال�ستجابة لنداءات العطاءات, خدمات العالقات الإعالمية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأوحد املتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144013

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأع�ساب بحرية توابل, عجينة لوز, توابل بودرة, خبز بدون خمرية, ملح حلفظ املواد الغذائية, 

قر�سلة بق�سماط, ب�سكويت, ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت, كاكاو, قهوة, بن غري محم�ص, 

م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة, كعك, قرفة تابل, هندباء برية بدائل للقهوة, 

املخفوقة,  الكرمية  لتكثيف  تابل, م�ستح�سرات  �سوكولتة, مرزبانية, كب�ص قرنفل  �ساي, 
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بوظة, فطائر محالة بانكيك, خال�سات للمواد الغذائية عدا اخلال�سات الأثريية والزيوت 

العطرية, ملح, عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية, كركم, دقيق �سويا, طحني قمح, ن�سا 

للكعك  منكهات  �سكر,  كعك,  فور  بتي  حلويات,  �سكرية  اأقرا�ص  للعجني,  خمائر  للطعام, 

كاكاو  كت�ساب �سل�سة, م�سروبات  الب�سري, خل,  للطعام  برغل  العطرية,  الزيوت  بخالف 

باحلليب, م�سروبات قهوة باحلليب, م�سروبات �سوكولتة باحلليب, مواد تخمري, خمرية, 

مواد متا�سك ال�سجق, معكرون معجنات, نعناع للحلويات, ع�سل نحل, �سعري مق�سر, خردل, 

حلوى  برالني  مهلبية,  بطاطا,  دقيق  فلفل,  بيتزا,  رقيقة,  معكرونة  نودلز  الطيب,  جوز 

�سميد,  الكرف�ص,  نكهة  توابل,  �سل�سات  �ساغو,  توابل,  زعفران  رافـيويل,  اجلوز,  اأو  اللوز 

للغايات  حلوم  مطريات  مقطعة,  معجنات  رفـيعة,  معكرونة  �سباغيتي  مثلجات,  �سربات 

�سوفان  العطرية,  الزيوت  للم�سروبات بخالف  املنزلية, مثلجات �ساحلة لالأكل, منكهات 

مطحون, �سكاكر لالأكل, رقائق منتجات حبوب, الت�ساوت�ساو توابل, مايونيز, ب�سكويت رقيق 

ه�ص, ك�سرتد, كعك ذرة, �ساي مثلج, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, لب الذرة, دقيق لب الذرة, 

م�سحوق خبازة, �سودا خبازة, مرق تخليل يو�سع فـيه اللحم اأو ال�سمك, ق�سبان احلبوب 

الطهي,  لأغرا�ص  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي,  لأغرا�ص  التارتار  ق�سدة  بالربوتني,  الغنية 

بذور   ,pastry dough �ساي,  كبدائل  ورق لال�ستخدام  اأو  ورد  املعكرونة, عجني,  �سل�سلة 

القمح لأغرا�ص ال�ستهالك الب�سري, بيلميني عجائن مح�سية باللحم, �ساي من اأع�ساب 

الهند  جوز  كرات  لالأكل,  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي,  عجائن  محروقة,  كرميا  البحر, 

)نوع من احللويات(, كب�سولت القهوة اململوءة, النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة 

باملك�سرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأوحد املتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144023

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فواكه طازجة, خ�سراوات طازجة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تراث اخلليج للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143969

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ع�سل نحل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة واوان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 114 ر.ب: 362, املعبيلة اجلنوبية, ولية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143978

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ترويج املبيعات لالآخرين, عر�ص �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأهل القمة احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 512 ر.ب: 512, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143977

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سناعة عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رياحني للعطور الفاخرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 131 ر.ب: 715, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143972

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سالون التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيخة بنت �سقر بن ها�سل املقبالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144001

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع قطع غيار ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قبطان لالأعمال احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 193 ر.ب: 115, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144015

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأ�سرطة  كهربائية,  كبالت  هواتف,  �سماعات  الأ�سطوانات,  ت�سغيل  اأجهزة  �سوت,  مكربات 

ت�سجيل ال�سوت, اأجهزة هاتف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلليج العربي الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143974

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

محم�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل الأوك�سجني للم�ساريع التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143980

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

محل حالقة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روافد للم�ساريع وال�ستثمار 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143989

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

النقل الربي )خدمات التو�سيل وال�سحن(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجيال اخلليج العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143979

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

زيوت للدهانات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواء القرحة احلديثة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143973

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سفـيف ال�سعر والتجميل للن�ساء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبو�سربينا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143970

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيم الرحالت ال�سياحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العز ال�ساملة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143963

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مكمالت غذائية من الربوتني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيت اجلديد للت�سوق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143990
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سالون جتميل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت اجلمال العفـية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 411 ر.ب: 411, �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144012
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البحر  جراد  حليب,  متور,  مثلجة,  فواكه  جبنة,  األبان,  منتجات  ق�سدة  للطعام,  زيوت 
غري حي, �سرائح �سمك طرية فـيلية, اأنفحة خمرية اللنب من غ�ساء معدة العجل, فواكه 
مطبوخة, هالم جلي, الفواكه, لب فواكه, حلوم, هالم حلوم, حلوم ال�سيد ميتة, مربى 
حلم  لالأكل,  �ساحلة  دهون  ل�سنع  دهنية  مواد  للطعام,  محفوظ  �سويا  فول  زجنبيل, 
�سوربة اخل�سراوات,  رائب, م�ستح�سرات  بي�ص, لنب  املقدد جنبون, �سفار  فخد اخلنزير 
ال�سائد فـيها, لنب مخي�ص, منتجات احلليب, جراد  م�سروبات احلليب يكون احلليب هو 
غري  البحر  بلح  حية,  غري  ق�سرية  اأ�سماك  مملح,  خنزير  حلم  حي,  غري  ال�سائك  البحر 
احلي, زيت نخيل للطعام, مك�سرات مح�سرة, بي�ص, بي�ص م�سحوق, �سجق, حلوم مملحة, 
للطعام,  ما�سية  دهن  �سلمون,  �سردين,  بندورة,  معجون  ال�سوربة,  لإعداد  م�ستح�سرات 
�سمك تونا, ع�سري بندورة للطبخ, زيت دوار ال�سم�ص للطعام, كرو�ص معدة, كماأة محفوظة, 
حلوم دواجن غري حية, دهن جوز الهند, زيت جوز الهند للطعام, بقول محفوظة, حلم 
الكبد, منتجات غذائية من ال�سمك, قريد�ص غري حي, �سمك محفوظ, حلوم محفوظة, 
توفو فول �سويا مخمر, ق�سدة مخفوقة, حلم خنزير, بي�ص �سالح لالأكل, فواكه معلبة, 
حلوم معلبة, فطائر بطاطا مقلية, هري�ص تفاح, توت بري مطبوخ بال�سكر, طحينة عجينة 

بذور ال�سم�سم.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأوحد املتميز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143967

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طريق ال�ساحل الغربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 611 ر.ب: 619, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144003

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الربيع الزاهي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 211 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144005

فـي الفئة 23 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خيوط وغزل للخياطة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الن�سيج الأنيق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144060

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإنتاج الأفالم الإعالنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلب العائلي للت�سوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب 123 ر.ب: 121, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144061

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فطائر اأ�سا�سها بطاطا, فطائر جنب القري�ص املقلية, فطائر بطاطا مقلية, فطائر البطاطا 

املب�سورة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأ�سيل الراقي املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144045

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرمي محمد اأحمد البلو�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144036

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأرز, بهارات, توابل بودرة, توابل, مقبالت هندية توابل, قهوة, بن غري محم�ص, �ساي, ملح, 

كركم, طحني قمح, �سكر, معكرونة, متر هندي )توابل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار القوى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144065

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عر�ص ال�سلع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخل�سرييات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 611 ر.ب: 985, ولية نزوى, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/6

-58-



اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144035

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقاولت وبناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأعمدة املدن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143925

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سويق )بيع احلقائب واملحافظ واملنتجات اجللدية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياف تنعم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 516 ر.ب: 474, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143917

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ا�ست�سارات مالية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيزة للخدمات املالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 512 ر.ب: 975, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143919

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

غ�سل املركبات, تلميع املركبات, التلميع بالورني�ص, تنظيف املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمعة العامرات النا�سعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 600 ر.ب: 488, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143920

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سويق )بيع ال�ساعات وبيع الهواتف النقالة وم�ستلزماتها وبيع الكمبيوترات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمواج �سنا�ص العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 311 ر.ب: 385, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143922

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع �سا�سات للت�سوير الفوتوغرافـي, اأجهزة راديو.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غ�سان البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 114 ر.ب: 313, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143911

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سكر, ملح, خل, بهارات, كت�ساب �سل�سة, مايونيز, دقيق ذرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سوق الكبري الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 131 ر.ب: 228, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143910

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خ�سراوات طازجة )جميع اأنواع اخل�سراوات الطازجة وم�ستقاتها(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ح�سون ال�سمال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143918

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

كوكتيالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عمود اخلليج املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143924

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جرانيت, رخام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل الأحجار احل�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 114 ر.ب: 643, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143886

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امليالد هدايا للحفالت, هدايا  لعيد  للعب, مفرقعات  اأكيا�ص كرات هوائية  بالونات لعب, 

للحفالت, األعاب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإخوة لتعبئة وتوزيع الغاز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143890

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ا�ست�سارات اإن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نقطة املحور لال�ست�سارات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143896

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح )خدمات �سيافة و�سياحة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطيواين للم�ساريع املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 611 ر.ب: 410, ولية مطرح, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143902

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سالون جتميلي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة رحيق اخلري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143895

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مياه �سرب م�سروبات, مياه معدنية م�سروبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سافـي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 321 ر.ب: 198, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143903

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فواكه طازجة )الفواكه بكافة اأنواعها وم�ستقاتها(, خ�سراوات طازجة )اخل�سراوات بكافة 

اأنواعها وم�ستقاتها(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرثياء العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 325 ر.ب: 102, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143904

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

واملعدات  والنفطية  املدنية  والهند�سة  والبناء  الت�سييد  ومعدات  واآلت  البناء  مواد  بيع 

الثقيلة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأربعة املحرتفون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143905

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة )ت�سمل امل�سروبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مبادرة للتطوير وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 122 ر.ب: 601, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143908
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأرز.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غازي و�سركائة املتحدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143915
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

كعك,  قهوة,  كاكاو,  ب�سكويت,  خمرية,  بدون  خبز  بودرة,  توابل  لوز,  عجينة  با�ستا, 
م�ستح�سرات احلبوب, �ساي, �سوكولتة, مرزبانية, توابل, حلويات, رقائق ذرة, ف�سار حب 
الذرة, م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة, بوظة, فطائر محالة بانكيك, خال�سات 
للمواد الغذائية عدا اخلال�سات الأثريية والزيوت العطرية, ملح, عوامل تغليظ لطهي 
الغذائية, كركم, محليات طبيعية, بهارات, خبز زجنبيل, فلفل حلو, دقيق للطعام,  املواد 
دقيق البقول, دقيق ذرة, دقيق اخلردل, دقيق ال�سعري, دقيق �سويا, طحني قمح, ن�سا للطعام, 
خمائر للعجني, بتي فور كعك, �سكر, منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية, م�سحوق 
لأغرا�ص  جلوكوز  املنع�سة,  للمركبات  ثلج  �سناعي,  اأو  طبيعي  ثلج  كعك,  عجينة  كعك, 
الطهي, خل, كت�ساب �سل�سة, م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات قهوة باحلليب, م�سروبات 
معجنات,  معكرون  ال�سجق,  متا�سك  مواد  خمرية,  تخمري,  مواد  باحلليب,  �سوكولتة 
معكرونة, ذرة مطحونة, ذرة محم�سة, خبز, مالتوز �سكر امللت, دب�ص للطعام, قطر ال�سكر, 
رقيقة,  نودلز معكرونة  الطيب,  مق�سر, خردل, جوز  �سعري  نحل,  ع�سل  للحلويات,  نعناع 
فطائر, �سعري مطحون, 0 �سندوي�سات, قطع حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, 
فلفل توابل, بيتزا, فلفل, دقيق بطاطا, مهلبية, �سو�ص حلويات, اأرز, زعفران توابل, �ساغو, 
�سل�سات توابل, نكهة الكرف�ص, �سميد, �سربات مثلجات, �سباغيتي معكرونة رفـيعة, تابيوكا, 
منكهات الفانيال لغايات مطبخية, فانيلني بديل للفانيال, �سعريية نودلز, فطائر حلم, 
معجنات مقطعة, مطريات حلوم للغايات املنزلية, مثلجات �ساحلة لالأكل, م�ساحيق ل�سنع 
املثلجات, حلوى لوز, حلويات فول �سوداين, منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية, 
�سوفان مطحون, �سوفان مق�سر, طعام اأ�سا�سه �سوفان, رقائق �سوفان, اأ�سابع �سو�ص حلويات, 
ال�سوكولتة, بن  اأ�سا�سها  الكاكاو, م�سروبات  اأ�سا�سها  القهوة, م�سروبات  اأ�سا�سها  م�سروبات 
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اأو اخل�سار  ا�سطناعي, �سكاكر لالأكل, رقائق منتجات حبوب, توابل م�سنعة من الفواكه 
بهار, ماء بحر للطبخ, �سل�سات طماطم, مايونيز, ب�سكويت رقيق ه�ص, ك�سرتد, مو�سلي 
�سويا,  �سل�سة  اأرز,  اأقرا�ص  املجففة,  والفواكه  امل�سحوقة  احلبوب  من  م�سنوعة  حلوى 
لنب جممد حلويات مثلجة, مقبالت هندية توابل, تاكو, كعك ذرة, �ساي مثلج, م�سروبات 
اأ�سا�سها ال�ساي, توابل �سلطة, لب خبز, تبولة, حالوة طحينية, �سل�سة مرق اللحم, اأطعمة 
�سودا  خبازة,  م�سحوق  الأرز,  على  موؤ�س�سة  خفـيفة  اأطعمة  احلبوب,  على  قائمة  خفـيفة 
�سل�سلة  ال�سندوي�سات,  باجلنب   , �سوكولتة  مو�ص  جممد,  بال�سكر  مغطى  كيك  خبازة, 
املعكرونة, لوح من احلبوب, �سكر نخيلي, عجني, ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي, حلي 
بال�سوكولتة لتزيني الكعك, حلي باحللويات لتزيني الكعك, اأرز باللنب, ثوم مفروم بهار, 
ورق �سالح لالأكل, معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة, فطائر اأ�سا�سها دقيق, 0 مربى احلليب, اأرز 
�سريع التح�سري, �سندوي�سات الهوت دوغ, مكعبات ثلج, �سل�سة التوت الربي بهارات, �سكاكر 
النعناع لإنعا�ص النف�ص, خبز بدون غلوتني, لك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(, كرات 
معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة ال�سوكولتة اأو غريها., 
كرو�سان )نوع من املعجنات(, خبز بال�سوكولتة, �ساي من اأع�ساب البحر, كرميا محروقة, 
عجائن للقلي, ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي, بوظة جممدة, معجون اأو هري�ص 

)توابل(, عجينة الزجنبيل )مطيبات(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع خلفان ويا�سني العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143884
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كنوز ال�سعد للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 125 ر.ب: 524, �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143888

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بوتيك لبيع الأحذية, املالب�ص اجلاهزة, م�ستح�سرات التجميل, العطور, البخور, �سابون 

الزينة, املن�سوجات والأقم�سة, العبايات الن�سائية وال�سيل, احلقائب وال�سلع اجللدية وتوابع 

ال�سفر, احللي ال�سطناعية, الهدايا وامليداليات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موانئ العز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 132 ر.ب: 335, ولية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143962

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عباءات ن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأ�سماء بنت ثاين فرج بيت رجيبون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب : 211 ر.ب: 835, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143937

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوادر الغيث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 217 ر.ب: 511, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143936

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)بيع مواد البناء(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الكو�ص البالتينية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143938

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

 دراجات هوائية, اآليات نقل احلركة للمركبات الربية

بيع عن طريق الإنرتنت تو�سيل طلبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وا�سل العربية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب : 211 ر.ب: 641, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143939

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الفنادق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عمان للحو�ص اجلاف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143942

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرمد لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 122 ر.ب: 828, �سارع ال�سلطان قابو�ص, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143945

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

كعك,  كاكاو,  �سكرية,  حلويات  بالنعناع,  حلويات  ب�سكويت,  للطعام,  منكهة  م�ستح�سرات 

ب�سكويت  معجنات,  حلويات,  حلوى  قطع  خمرية,  كعك,  عجينة  بانكيك,  محالة  فطائر 

بالزبدة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رياء الوهيبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143953

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خبز بدون خمرية, خبز زجنبيل, خبز اأفرجي, عجينة اأرز لغايات مطبخية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زينب بنت عبداللـه القا�سمية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 315 ر.ب: 456, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143955

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأجهزة طبية واأجهزة تقومي الأع�ساء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: محمد بن اأحمد بن علي العجمي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143959

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املالب�س وم�ستلزماتها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار اخلري للم�ساريع املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املعبيلة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144018

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ا�ست�سارات اإن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإمدادات املزيونة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143934

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ملمع ن�سوي للغ�سيل والكي, ن�سا الغ�سيل, ملمع للغ�سيل والكي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مكارم الأر�ص الطيبة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143933

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتحدة اللوج�ستية لل�سحن والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143935

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع مواد البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة رحيمي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية بو�سر, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143952

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع الأع�ساب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن ال�سيخ املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143951

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سالون جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن الأظافر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144002

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ميدا�ص الفنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144017
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خال�سات فواكه غري كحولية, جعة زجنبيل, برية �سعري منبت ملت, ماء ال�سعري, م�سروبات 
ع�سري فواكه غري كحولية, م�سروبات م�سل اللنب, م�ستح�سرات بدون كحول لتح�سري 
امل�سروبات, خال�سات لتح�سري امل�سروبات, ع�سائر فواكه, اأ�سربة لتح�سري امل�سروبات, مياه 
�سرب م�سروبات, م�ستح�سرات لتح�سري املياه الغازية, ماء الليثيا, مياه معدنية م�سروبات, 
ماء معدين فوار, مياه معدنية للموائد, ع�سري عنب, ليمونا�سة, خال�سات ح�سي�سة الدينار 
اأ�سربة لتح�سري الليمونا�سة, ماء �سعري منبت ملت, ع�سري عنب غري  لتح�سري البرية, 
مخمر, �سراب اللوز, ماء ال�سودا, �سربات م�سروبات, ع�سري بندورة م�سروب, مياه غازية, 
غري  كوكتيالت  كحولية,  غري  لل�سهية  فاحتة  م�سروبات  خفـيف,  م�سروب  الف�ساغ  �سراب 
كحولية, �سراب فواكه غري كحويل, م�سروبات غري كحولية اأ�سا�سها الع�سل, م�سروبات فواكه 
اأو خ�سار مخلوطة, م�سروب الألوفـريا, الالكحويل, كوكتيل من البرية, 0 م�سروبات �سويا 
منكهة  للريا�سيني, 0م�سروبات غري كحولية  بروتينية  م�سروبات  اللنب,  بدائل  من غري 
بنكهة ال�ساي, مرطبات غري كحولية, نبيذ ال�سعري البرية, م�سروبات الطاقة, م�سروبات 

الفواكه املجففة غري الكحولية, �ساندي )برية مخلوطة مع م�سروب غري كحويل(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأوحد املتميز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143975
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقهى.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع فـي�سل بن جالل الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 114 ر.ب: 166, �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143941

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

قهوة, �ساي, فطائر, �سندوي�سات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سيم وادي ال�سحنت للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143961

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأحذية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدبلوما�سي الف�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143887

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تف�سيل املالب�ص.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رياح الأماين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143923

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مياه �سرب م�سروبات, )تعبئة واإنتاج وجتارة املياه الطبيعية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سقيا للتطوير واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143916

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات زللية لغايات طبية, كحول لغايات �سيدلنية, الدهايدات لغايات �سيدلنية, 

طبية,  لغايات  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  �سيدلنية,  لغايات  الربد  ل�سعة  مراهم  ل�سقات, 

م�ستح�سرات  طبية,  لغايات  بل�سمية  م�ستح�سرات  عالجية,  ا�ستحمام  م�ستح�سرات 

معدنية  مياه  طبية,  لغايات  عقاقري  طبية,  �سمادات  طبية,  لغايات  منظفات  فـيتامينية, 

لغايات طبية, جيالتني هالم, لغايات طبية, �سبغات لغايات طبية, م�ستح�سرات ت�سخي�ص 

لغايات طبية, م�ستح�سرات غذائية للر�سع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع لبنان اخل�سراء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: العامرات, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143926

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري واإدارة العقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زاهر بدر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144046

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التاأمـــني, التحويل الإلكتـــروين للعمـــالت الفتـــرا�سية, خدمـــات دفع املحفظـــة  خدمـــات 

الإلكرتونيــــة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوديعة لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 111 ر.ب: 222, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144062

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احل�سيني املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144041

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأحمد �سعيد املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144059

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تف�سيل املالب�ص العربية والعبايا الن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار هاجر للعبايات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 133 ر.ب: 515, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143968

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مركز خدمة و�سيانة ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكندي للخدمات الفنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144006

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الأكمام,  ق�سرية  قم�سان  القمي�ص,  �سدر  قم�سان,  مالب�ص,  ياقات  للمالب�ص,  �سيالت 

قم�سان م�سرولة مالب�ص, مالب�ص جاهزة, �سراويل لالأطفال, بنطلونات, مالب�ص خارجية, 

الثياب,  من  اأجزاء  ذراعات  للخدم,  اأزياء  للمواليد,  مالب�ص  تنانري,  مالب�ص,  جالبيات 

ف�ساتني,  بيجامات,  املالب�ص,  جيوب  ن�سائية,  عباءات  وال�سدر,  الكتفـني  تغطي  اأو�سحة 

لبا�ص هندي, قم�سان ن�سف كم تي �سريت,  �ساري  التنكرية,  طرحات, مالب�ص للحفالت 

مالب�ص تقليدية, بنطال �سيق ال�سراويل, ف�ساتني بلوز, رداءات, مالب�ص مطرزة, اأو�سحة 

لتغطية الراأ�ص.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع جمال نا�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143956

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عر�ص ال�سلع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواء املنرتب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 418 ر.ب: 230, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143971

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبداللـه محمد محمد رزيق و�سريكة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 511 ر.ب: 165, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143932

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنظيف  بالورني�ص,  التلميع  باملطاط,  الإطارات  تلبي�ص  اإعادة  املركبات,  تلميع  الغ�سيل, 

املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التحديد احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143909

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�ساي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالرحمن عبدالكرمي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 111ر.ب: 398 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143921

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املخابز  منتجات  وبيع  ال�سناعية  والنباتات  الزهور  وبيع  اجلاهزة  املالب�ص  )بيع  ت�سويق 

وبيع  والتجميل  ال�سعر  وت�سفـيف  الطبيعية  والنباتات  الزهور  وبيع  ال�سكرية  احللويات 

والنب  املك�سرات  وبيع  اللوحات  والهدايا  والتحف  التذكارات  وبيع  وامل�سروبات  املرطبات 

والتوابل والعطارة وبيع احلقائب واملنتجات اجللدية وتف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية 

وبيع  ال�سطناعية  احللي  وبيع  والبخور  و�سابون  التجميل  وم�ستح�سرات  العطور  وبيع 

املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية وبيع العبايات وال�سيل وبيع الأع�ساب الطبيعية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوال البلو�سية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 111 ر.ب: 398, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144063

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اآليات نقل احلركة للمركبات الربية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه بن �سليم بن علي البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 511 ر.ب: 247, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144637

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الرتجمة والتدقيق اللغوي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة دانة ال�سعادة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144004

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خياطة وتف�سيل املالب�ص )خياط ن�سائي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الن�سيج الأنيق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144044

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)قاعات و�سالت الأفراح(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سروق لالأعمال الفنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 316 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143943

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عر�ص ال�سلع )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للقرطا�سية والأدوات املكتبية والبيع 

كطلب  املعدة  غري  والربامج  الآيل  احلا�سب  لآجهزة  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة 

العميل وخدمات ن�سخ وطباعة الوثائق وامل�ستندات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوراليا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 322 ر.ب: 245, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144042

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املالب�ص اجلاهزة والكمة وامل�سر والأقم�سة واملن�سوجات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برق ال�سمال الوطنية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 400 ر.ب: 200, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143913

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ذو  بال�ستيكي  ورق  الورق,  من  واقية  �سحون  البال�ستيك,  اأو  الورق  من  نفايات  اأكيا�ص 

فقاعات للف اأو التغليف, ورق ما�ص من الورق اأو البال�ستيك لتعبئة املواد الغذائية, رقائق 

بال�ستيكية للتغليف, مواد بال�ستيكية للت�سكيل, علب من الورق اأو الورق املقوى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سوق الكبري الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 131 ر.ب: 228, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144028

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سبلة ال�سيارات الريا�سية وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143928

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الديرة للخدمات والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع دوحة الأدب, �ص.ب: 122 ر.ب: 762, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144064

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات طب الأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النور لالأعمال ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 122 ر.ب: 119، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144100

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ن�سائية داخلية، فرعات  ن�سائية، كعوب لالأحذية، مالب�س  بلوز، عباءات  ف�ساتني، ف�ساتني 

الأحذية، واقي كعوب لالأحذية، �سيالت للمالب�س، اأغطية وجه خمار اأو حجاب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الفالح اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144094

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دقيق للطعام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مطاحن الريان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ساللة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144070

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وبائعيها,  واخلدمات  ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  باإتاحة  لالآخرين  املبيعات  ترويج 

خدمات اإعداد مناذج الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤية املتكاملة للتقنية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144074

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة الأثاث, اإ�سالح اأجهزة الت�سوير الفوتوغرافـي, تركيب واإ�سالح الأجهزة الكهربائية, 

تركيب واإ�سالح امل�ساعد, التزفيت, �سيانة واإ�سالح ال�سيارات, �سيانة واإ�سالح الطائرات, 

تنظيف املباين من الداخل, غ�سيل وكي املالب�س, تنظيف واإ�سالح املراجل, اإ�سالح و�سيانة 

املواقد, تاأجري اجلرافات البولدوزرات, تركيب و�سيانة واإ�سالح الآلت واملعدات املكتبية, 

تركيب واإ�سالح اأجهزة الإنذار �سد احلريق, تركيب واإ�سالح اأجهزة الإنذار �سد ال�سرقة, 

اإ�سالح التنجيد, �سيانة واإ�سالح الغرف املنيعة, تاأجري معدات الإن�ساء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفق بدية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 111 ر.ب: 121, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144080

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفانو�س الوردي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 512 ر.ب: 870, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144106

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طريق  عن  بالتجزئة  )البيع  بالتجزئة  البيع  لغايات  الإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�س 

الإنرتنت(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلد لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144098

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تورتات كيك بالفواكه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرا�سي م�سقط لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 115 ر.ب: 752, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144102

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عباءات ن�سائية تف�سيل العبايات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإميان ال�ساملة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144103

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي, الت�سميم الداخلي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ه�سبة ينقل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 513 ر.ب: 286, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144268

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سقر حممد الفار�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 600 ر.ب: 139, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144270

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأحذية واحلقائب والكماليات والإك�س�سوارات والعطور واملالب�س اجلاهزة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأرجواين للتجارة الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 112 ر.ب: 980, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144264

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مزن املوالح احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 111 ر.ب: 100, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/11

            

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144265

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون, م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام, طالء ال�سفاه, اأقنعة جتميلية, م�ستح�سرات 

جتميل, كرميات جتميلية, كولونيا, بخور, م�سادات للعرق مواد للتواليت, اأمالح ا�ستحمام 

لي�ست لغايات طبية, ملمعات �سفاه, م�ستح�سرات لتنعيم ال�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قرية الطبيعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بو�سر, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144209

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهدهد اجلميل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144211

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل املالب�س العربية وغري العربية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سة الإتقان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144210

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات واملالب�س الريا�سية وجتارة الأقم�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج �سحم الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144214

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امللعقة الربونزية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 121 ر.ب: 402 �سارع احليل, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144208

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بو�سلة اخلليج العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 117 ر.ب: 943 �سارع م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144217

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحوم ومنتجات اللحوم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نزوى العاملية للهند�سة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 130 ر.ب: 454, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144216

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة)حمالت البقالة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 122 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144223

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التجميــــــل وم�ستح�ســـــــرات  للعطـــــــور  املتخ�س�ســــــة  املتاجــــــــر  فـــي  بالتجزئـــــة   البيــــع 

و�سابــــــون الزينـــــــة والبخــــــور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اليا�سمني الأبي�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 411 ر.ب: 411, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144227

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة مالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق احلياة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 323 ر.ب: 115وادي املعاول, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144224

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سندوي�سات )املقاهي التي تقدم الوجبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤة حي ال�سالم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 74 ر.ب: 121, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144225

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة املالب�س اجلاهزة, جتارة احلقائب, جتارة الأواين املنزلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأمل للم�ساريع الرائدة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 114 ر.ب: 304, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144226

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نا�سر خلفان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144108

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي املاأكولت وامل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امتيازات الداخلية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144115

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرتبية  خدمات  تعليمية,  اأو  ثقافية  لغايات  املعار�س  تنظيم  احل�سانة,  مدار�س 

تعليمية  خدمات  املدار�س,  توفرها  التي  التعليم  خدمات  اخلا�سة(,  والتعليم)املدار�س 

مقدمة من ذوي الحتياجات اخلا�سة, التعليم فـي املدار�س الداخلية, الأكادمييات للرتبية 

والتعليم, التوجيه املهني ن�سائح تعليمية اأو تدريبية, خدمات النوادي للرتفيه اأو التعليم. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار اأنوار احلكمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 111 ر.ب: 607, �سارع املوج , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144181

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معاجلة املياه, معاجلة النفايات بالتحويل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول امل�ستدامة للمياه والطاقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 133 ر.ب: 885 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144113

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)مقهى كافيه(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سقر العوي�سي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144111

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سري خ�سراوات للطبخ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سليمان حممد يو�سف البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 14 ر.ب: 320 بركاء, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144168

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: توباز الراقي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144170

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة وتوجيه الأعمال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سبا الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144169

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خرباء املذاق لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144172

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم الطرود, تغليف ال�سلع, ت�سليم الب�سائع, التخزين, خدمات النقل, نقل الر�سائل اأو 

ختم  الربيدي,  بالطلب  الب�سائع  ت�سليم  الر�سائل,  ت�سليم  التخزين,  معلومات  الب�سائع, 

الربيد, خدمات التعبئة, تخزين الأمتعة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: و�سول املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144174

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأجهزة املنازل الذكية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قرفة للحلول الرقمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 130 ر.ب: 150, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144176

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبو معت�سم العربية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144178

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم)املطاعم(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذاريات للم�ساريع املمتازة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144177

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لدول�سي فيتا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144179

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات جمع املواد القابلة للتدوير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلياة لإعادة التدوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 211 ر.ب: 365, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144180

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع عن طريق الإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحيط العربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144072

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإ�سراف على اإن�ساء املباين, هدم املباين, البناء, اإن�ساء املوانئ, ا�ست�سارات اإن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عا�سمة ال�سرق الأو�سط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144101

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل نحل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العكرب للع�سل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144107

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكالت  خدمات  الإ�سكان,  وكالء  العقارات,  وكالت  خدمات  ال�سم�سرة,  العقارات,  تاأجري 

تقدير  املايل,  التح�سيل  تنظيم  الأموال,  ا�ستثمار  العقارات,  تثمني  الديون,  حت�سيل 

ال�سرائب, التقييم املايل التاأمني والأعمال امل�سرفية والعقارات, الئتمان, الإدارة املالية, 

اإدارة العقارات, اإدارة العمارات, اإبرام وثائق �سندات التاأمني �سد احلرائق, تاأجري ال�سقق, 

تاأجري املزارع, متويل البيع بالتق�سيط, مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية, التحليل املايل, 

التحقق من ال�سيكات, ا�ست�سارات مالية, املعلومات املالية, حت�سيل الإيجارات, تاأجري املكاتب 

اأموال,  ا�ستثمار  للغري,  ال�سداد  ملدفوعات  مالية  اإدارة  الإ�سالح,  تكاليف  تقييم  عقارات, 

تاأجري املكاتب للعمل امل�سرتك, اأبحاث مالية, ال�سوؤون العقارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عقـارات اأرتـال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 117 ر.ب: 899 وادي الكبري, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144076

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س كتانية, مالب�س, فرو مالب�س, قم�سان م�سرولة مالب�س, مالب�س جاهزة, عباءات 

ن�سائية, مالب�س تقليدية بيع املالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع الدرة الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144066

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املخابز واملعجنات واملخبوزات والفطائر واملعكرونات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سافح الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 115 ر.ب: 409, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144067

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلربي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144068

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تغليف ال�سلع, تفريغ احلمولة, ت�سليم الب�سائع, خزن الب�سائع, التخزين, النقل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو �سدام الرا�سدي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144255

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرماء املتميزة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 118 ر.ب: 195, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144241

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غيم �سمحان للتجارة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144242

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ب�ساتني بالدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144254

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ح�سانة اأطفال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو �سلطان لال�ستثمارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 112 ر.ب: 655, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144253

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة العطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو �سلطان لال�ستثمارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 112 ر.ب: 655, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144256

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س  داخلية,  مالب�س  �سدارات  مالب�س,  ياقات  للمالب�س,  �سيالت  مالب�س,  واقيات 

مالب�س  مالب�س,  م�سرولة  قم�سان  مالب�س,  مالب�س,  اأحزمة  مالب�س,  بران�س  كتانية, 

اأجزاء من مالب�س, جالبيات مالب�س, مالب�س للمواليد, مراييل  جاهزة, بطانات جاهزة 

مالب�س, اأغطية لتدفئة اليدين مالب�س, جاكيتات مالب�س, اأربطة راأ�س مالب�س, قم�سان 

داخلية مالب�س داخلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهيثم الدولية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 411 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144258

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زبدة لب ال�سوكولتة, زبدة جوز الهند, مربيات, فواكه مثلجة, متور, فواكه مطبوخة, لب 

فواكه, زيت ذرة للطعام, زيت لب النخيل للطعام, زيت �سم�سم, ع�سري خ�سراوات للطبخ, 

م�سكرة,  مك�سرات  فواكه,  رقائق  مطحون,  لوز  للطعام,  زيتون  زيت  حم�سرة,  مك�سرات 

مك�سرات منكهة, معجون اأ�سا�سه مك�سرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة وادي اأ�سمور للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144260

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العمليات  فـي  امل�ستخدمة  بخالف  منظفات  الكريهة,  الروائح  لإزالة  �سابون  �سابون, 

الت�سنيعية ولغايات طبية, مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�سخ�سية, م�ستح�سرات 

تنظيف, م�ستح�سرات التنظيف اجلاف, م�ستح�سرات تنظيف كيميائية لغايات منزلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجال للتنمية وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144259

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات فواكه غري كحولية, ماء ال�سعري, م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية, ع�سائر 

فواكه, مياه �سرب م�سروبات, م�ستح�سرات لتح�سري املياه الغازية, ع�سري عنب, ليمونا�سة, 

ع�سائر خ�سراوات م�سروبات, �سراب اللوز, ماء ال�سودا, �سربات م�سروبات, ع�سري بندورة 

�سراب  كحولية,  غري  كوكتيالت  غازية,  مياه  الفوارة,  للم�سروبات  م�ساحيق  م�سروب, 

فواكه غري كحويل, م�سروبات فواكه اأو خ�سار خملوطة, م�سروبات الفواكه املجففة غري 

الكحولية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اتراد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:611 ر.ب: 721, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144261

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلوراين الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144263

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�س وت�سفيف ال�سعر واحلالقة الرجالية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:طارق عبداحلكيم ال�سواعي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 512 ر.ب: 299, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144195

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للبناء  امل�ستخدمة  ذاتها  الوحدة  اأجزاء  من  امل�سنوعة  معدنية  منتجات  وتركيب  �سنع 

والت�سييد مثل النوافذ والأبواب وال�سالمل وامل�سالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الو�سال التجارية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 319 ر.ب: 933, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144191

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خالد اأبو املجد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144188

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنان �سور للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144184

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خزانات  معدنية,  غري  اأو  معدنية  خزائن  الثمينة  والأ�سياء  الوثائق  حفظ  خزائن  بيع 

معدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الحتاد القاري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144192

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبعاد لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144190

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�ست�سارات املعمارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هولرو ال�ساملي لال�ست�سارات الهند�سية املعمارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144193

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة الأعمال وامل�ساريع التجارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبعاد لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144194

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة , مالب�س مواليد , مالب�س تقليدية , مالب�س ن�سائية , مالب�س خارجية, 

مالب�س داخلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليوا العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 100 ر.ب: 217, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144196

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنفا�س الرباد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144212

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سمود املحرتفة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 614 ر.ب: 289, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144197

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع الب�سكويت واحللويا .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�سماعيل بن عبدالـله البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 512 ر.ب: 364, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144207

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )مقاهي م�سروبات والقهوه ب�سكل اأ�سا�سي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة وهران الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 211 ر.ب: 666, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144213

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ترانيم املا�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 47 ر.ب: 516, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144248

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري الف�ساتني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأم يارا الرقي�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:611 ر.ب: 120, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144262

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الو�سام للم�ساريـــع الــراقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144238

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سم�سرة التاأمني, خدمات التاأمني, معلومات التاأمني, اإبرام �سندات التاأمني �سد احلوادث, 

اإبرام �سندات التاأمني على احلياة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سمان خلدمات التاأمني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 116 ر.ب: 843, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144236

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املرفد الدولية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144237

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكالت  خدمات  الإعالنات,  ل�سق  الأعمال,  عن  ا�ستف�سارات  الأعمال,  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  التجارية,  املعلومات  وكالت  خدمات  والت�سدير,  ال�سترياد 

اإدارة  فـي  امل�ساعدة  الأعمال,  اإدارة  ا�ست�سارات  املوظفني,  �سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية, 

الأعمال التجارية اأو ال�سناعية, البيع باملزاد العلني, تاأجري منا�سب للبيع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجل�سور الغربية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ساللة, �س.ب: 211 ر.ب: 123, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144240

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تدقيق احل�سابات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سه كا�سبيان للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144079

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت  واأدوات  ملعدات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  جتميل)البيع  م�ستح�سرات 

التجميل البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون 

الزينة والبخور(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بالل جمال نا�سر للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 319 ر.ب: 319, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144071

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سترياد والت�سدير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمالت امللد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 211 ر.ب: 355, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144069

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�ساآت توريد املياه)اإنتاج وتعبئة مياه ال�سرب املعباة فـي عبوات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املزيونة للمياه املعدنية )القيد مرهون (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:320 ر.ب: 800, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144267

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

تقدمي الوجبات اخلفيفة, تزيني الطعام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سعد بن حممد العامري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144271

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سقل الورق, طباعة النماذج, معاجلة الورق, الطباعة الفوتوغرافية, الطباعة احلجرية, 

الطباعة, الطباعة احلرارية, الطباعة الثالثية الأبعاد خم�س�سة لالآخرين.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأ�سواء التميز الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144235

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم, خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تكافل لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 318 ر.ب: 142, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144138

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة, �ساي, قهوة, بن غري حمم�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدلة لل�سيافة والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 111 ر.ب: 114, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144175

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع احللويات ال�سكرية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربوع الغ�سبة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144104

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زهور طبيعية, اأكاليل من زهور طبيعية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سمام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 615 ر.ب: 488, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144266

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع وتن�سيق الزهور والهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع هنادي لالأعمال املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 112 ر.ب: 725, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144234

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممع طبي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكهرمان الف�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:514 ر.ب: 218, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144093

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تغليف الهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مملكة الأمل الوطنية للم�ساريع التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 320 ر.ب: 954, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144137

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلطوات الع�سرية املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144083

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساحنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط املتحدة للم�ساريع واملالحة وال�سحن ال�سريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 323 ر.ب: 100, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141887
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأنوار اخلليج املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142064
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سيجار  ملبا�سم  الأ�سفر  الكهرمان  من  اأطراف  ثقاب،  اأعواد  مدخنني،  قداحات  تبغ، 
لولعات  غاز  اأوعية  �سجائر،  فالتر،  مر�سحات  �سجائر،  اأطراف  تبغ،  اأكيا�س  وال�سجائر، 
ال�سيجار، غاليني تبغ، رزم من ورق ال�سجائر، ورق ما�س لغاليني التبغ، تبغ م�سغ، �سيجار، 
مقاطع لل�سيجار، علب �سيجار، علب �سجائر، مبا�سم �سيجار، �سجائر حتتوي على بدائل 
اآلت حتمل فـي اجليب للف ال�سجائر، مبا�سم �سجائر،  تبغ لي�ست لغايات طبية، �سجائر، 
بزابيز ملبا�سم ال�سجائر، ورق �سجائر، �سيجاريلو �سيجار رفـيع، اأدوات تنظيف غاليني التبغ، 
الثقاب،  التبغ، مما�سك لأعواد  اأع�ساب للتدخني، منا�سب لغاليني  النار ال�سوان،  حجارة 
اأوعية تبغ، �سعوط، علب �سعوط، علب ثقاب، مناف�س �سجائر للمدخنني، مبا�سق ملدخني 
فـي  لال�ستخدام  �سائلة  محاليل  الإلكرتونية،  ال�سجائر  التبغ،  لرتطيب  �سناديق  التبغ، 
ال�سجائر الإلكرتونية، مبخارات فومية للمدخنني، منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية، 
للتبغ، منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية، لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية، فتائل 

م�سممة لولعات ال�سجائر، ال�سي�سة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساهني لالأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142373

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأو�سحة،  جاهزة،  مالب�س  مالب�س،  كتانية،  مالب�س  مالب�س،  ياقات  للمالب�س،  �سيالت 

جالبيات مالب�س، ف�ساتني، خمر مالب�س، طرحات، مالب�س تقليدية، مالب�س مطرزة بيع 

املالب�س اجلاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة كثبان �ساللة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143224

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سالون جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة الفالمنجو للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 28 ر.ب: 423، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143227

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حم�س  قيا�س  اأجهزة  بطاريات،  �سناديق  بطاريات،  اأوعية  للمركبات،  كهربائية  بطاريات 

البطاريات، �سفائح للبطاريات، بطاريات لالإ�ساءة، بطاريات انود، اأجهزة �سحن البطاريات 

�سبكات  غلفانية،  بطاريات  البطاريات،  �سحن  اأجهزة  هواتف،  �سماعات  الكهربائية، 

الكهربائية،  املركبات  �سحن  محطات  �سم�سية،  بطاريات  كهربائية،  بطاريات،  للبطاريات، 

الذكية،  للهواتف  اأغلفة  ذكية،  الإلكرتونية، هواتف محمولة، هواتف  لل�سجائر  بطاريات 

قابلة  ر�سومات  الذكية،  للهواتف  مخ�س�سة  واقية  اأغ�سية  الذكية،  للهواتف  حافظات 

للتحميل للهواتف النقالة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حطاط للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143230

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأواين مطبخ، اأوعية مطبخ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بال�سكو العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 112 ر.ب: 103، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143233

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خبز)�سنع اخلبز ومنتجاته(، حلويات)�سنع احللويات العربية ت�سمل املعمول وخالفه(، 

معجنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرواد للتطوير وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1018 ر.ب: 133، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143246

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري املكاتب للعمل امل�سرتك)مكتب اإداري(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفنار الدولية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 488 ر.ب: 600، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143249

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تلميع املركبات، تنظيف املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن م�سعود العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1688 ر.ب:111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143278

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الياقوت املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143279

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

احلجز لل�سفر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التوفـيق املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 369 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143283

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باجلملة للمواد الغذائية والأواين املنزلية واملخازن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سائر املجد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143289

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات فنيي الأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يا�س الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 67 ر.ب: 512، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143291

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمـــات التجزئــة املتعلقـــة مبنتجـــات املخابـــز)اإنتــاج اخلبــز العربــي وال�سمــــون والربجر 

)اخلبز بكافة اأنواعه( وتوزيع على املحالت(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: محالت ومخبز �ساطىء �سحار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 167 ر.ب: 311، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11

-145-



اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143292

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�س ال�سلع)مركز ت�سوق(، عر�س �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميرتو العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 334 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143303

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البينة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع احلديقة، �س.ب: 32ر.ب: 134، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143304

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع املواد الغذائية واملك�سرات والتوابل واحللويات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة ال�سعد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143321

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع و اإ�سالح الهواتف النقالة والأجهزة الذكية وم�ستلزماتها. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار الأمني ال�ساملة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 171ر.ب: 320، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143329

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سناعة امل�سار العمانية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع امل�سار ال�سوفـية العماين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 121 ر.ب: 197، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143350

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النطاق املبتكر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143351

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جودة للخدمات الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 624 ر.ب: 132 �سارع اخلوير، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143353

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تلميع املركبات)زينة املركبات وتنجيد املقاعد(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برج يو�سف املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 111 ر.ب: 121، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143354

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإنتاج الأفالم ال�سينمائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بيت الكوثر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 408 ر.ب: 120، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143356

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمة مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليايل م�سقط املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 393 ر.ب: 121، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143357

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط للجري الفائق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 608 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143359

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املواد الغذائية واخل�سراوات والفواكه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طود املجد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143361

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سداد الذهبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 91 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143362

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع نظارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اأريج لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2608ر.ب:900، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143364

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق)بيع العبايات وال�سيل الن�سائية والعطور وم�ستح�سرات التجميل والبخور(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة منار املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143365

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جراج ت�سليح ال�سيارات واملركبات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفنان حلبان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143368

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه بن را�سد احل�سني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143417

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�س)غ�سيل ال�سجاد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفرات العذب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 275 ر.ب: 103، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143419

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأفالج والعيون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143422

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منكهات للقهوة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املبهر لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 50 ر.ب: 618،�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143423

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات �سيدلنية، كالبتو�س لالأغرا�س ال�سيدلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوادي اخلو�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 195 ر.ب: 132، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143424

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حليب،  متور،  حية،  غري  ق�سريات  كروكيت،  مثلجة،  فواكه  جبنة،  األبان،  منتجات  ق�سدة 

اللنب من غ�ساء معدة  انفحة خمرية  فـيليه،  �سمك طرية  �سرائح  البحر غري حي،  جراد 

العجل، فواكه مطبوخة، هالم جلي، الفواكه، لب فواكه، حلوم، �سمك غري حي، جلي هالم، 

للطعام،  محفوظ  �سويا  فول  زجنبيل،  مربى  ميتة،  ال�سيد  حلوم  حلوم،  هالم  للطعام، 

مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، مخاليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز، �سمك 

ف�سيخ، �سرطانات بحرية غري حية، زيت ذرة للطعام، زيت لب النخيل للطعام، زيت �سم�سم، 

محار غري حي، غراء ال�سمك للطعام، حلم فخد اخلنزير املقدد جنبون، �سفار بي�س، لنب 

رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، خال�سات حلوم، كفـري 

م�سروب من احلليب، كومي�س م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو 

ال�سائد فـيها، لنب مخي�س، منتجات احلليب، جراد البحر ال�سائك غري حي، حلم خنزير 

اأ�سماك  مملح، عد�س محفوظ، �سمن نباتي، مربى فواكه، نخاع عظم احليوانات للطعام، 

بي�س،  مح�سرة،  مك�سرات  للطعام،  نخيل  زيت  احلي،  غري  البحر  بلح  حية،  غري  ق�سرية 
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بي�س م�سحوق، عجينة حلم الكبد، ب�سل محفوظ، زيتون محفوظ، زيت زيتون للطعام، 

زيت عظام معد لالأكل، بكتني لأغرا�س الطهي، مخلالت، بازلء محفوظة، �سجق، حلوم 

مملحة، م�ستح�سرات لإعداد ال�سوربة، معجون بندورة، �سلطات خ�سراوات، دهن خنزير، 

�سلطات فواكه، �سردين، �سلمون، دهن ما�سية للطعام، �سمك تونا، ع�سري بندورة للطبخ، زيت 

دوار ال�سم�س للطعام، كرو�س معدة، كماأة محفوظة، حلوم دواجن غري حية، ق�سور فواكه، 

اأمالح جينيه لأغرا�س الطهي، لوز مطحون، فول �سوداين مح�سر، فطور محفوظة، دهن 

من  غذائية  منتجات  الكبد،  حلم  محفوظة،  بقول  للطعام،  الهند  جوز  زيت  الهند،  جوز 

ال�سمك، رقائق فواكه، حلزون �سدفـي غري حي، فواكه محفوظة فـي الكحول، غبار طلع 

معد كمادة غذائية، قريد�س غري حي، �سمك محفوظ، حلوم محفوظة، جمربي غري حي، 

بي�س احللزون لال�ستهالك، توفو فول �سويا مخمر، ق�سدة مخفوقة، حلم خنزير، بي�س 

�سالح لالأكل، �سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، فواكه معلبة، حلوم معلبة، 

فطائر بطاطا مقلية، �سمك مملح، خيار البحر غري احلي، �سرنقات دودة القز لال�ستهالك 

الب�سري، خ�سراوات معلبة، عجينة �سجق، رقائق بطاطا، هري�س تفاح، توت بري مطبوخ 

محفوظ،  �سبهوان  احلم�س،  معجونة  حم�س  ال�سم�سم،  بذور  عجينة  طحينة  بال�سكر، 

�سويا،  لنب  كم�سي،  مخمرة  خ�سار  اأطعمة  اللنب،  روب  الفواكه،  اأ�سا�سها  خفـيفة  اأطعمة 

حليب مخفوق، اأجفار فلفل محفوظ، بذور عباد ال�سم�س املح�سرة، مو�س )�سمك ( �سراب 

البي�س غري الكحويل، مو�س من اخل�سراوات، تفريخ الأ�سماك املح�سرة، بذور مح�سرة، 

الكتان  بذر  زيت  زليل،  حليب  )محفوظ(   ثوم  الب�سري،  لال�ستهالك  املعد  فـريا  األوة 

)احلليب(  خمائر  الطهي،  لأغرا�س  لي�ستني  الد�سم،  قليلة  البطاطا  رقائق  لالأكل،  معد 

ريازنكا حليب مختمر  �سميتانا ق�سدة محم�سة،  الطهي، خ�ساف، حليب مركز،  لأغرا�س 

باذجنان،  عجينة  كو�سى،  عجينة  طماطم،  مركز  محم�س،  حليب  برو�ستكفا�سا  مطهو، 

الأرز،  لنب  املطبخي،  لال�ستعمال  اللوز  لنب  املطبخي،  لال�ستعمال  ال�سوداين  الفول  لنب 

بولغوجي  ياكيتوري،  جمفف  حليب  املعاجلة،  الفواكه  من  حت�سريات  م�سرب،  خر�سوف 

طبق كوري من حلم البقر، مك�سرات م�سكرة، مك�سرات منكهة، بندق معالج، توت، محفوظ، 
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غواكامويل هري�س اأفوكادو، حلقات الب�سل، فالفل، ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي، 

حلم جمفد، حليب ال�سوفان، كرمي اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات جمفدة، زيت بكر ممتاز، 

اإ�سكامول يرقات منل مح�سرة �ساحلة لالأكل، ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل، ذرة حلوة 

اأ�سا�سها بطاطا، نقانق للهوت دوغ، نقانق  اأ�سا�سه مك�سرات، فطائر  غري معاجلة، معجون 

للكورن دوغ، زيت فول ال�سويا للطعام، بدائل احلليب، حليب اللوز، حليب الفول ال�سوداين، 

حليب جوز الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز 

الهند، حليب الأرز لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها 

حليب الفول ال�سوداين، اأكيا�س جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق، كليبفـي�س �سمك القد اململح 

واملجفف، فطائر جنب القري�س املقلية، معجون ع�سري الفواكه، يوبا ق�سور جبنة التوفو، 

على  يعتمد  مح�سر  مغربي  )طبق  طاجني  التوفو،  جبنة  اأقرا�س  ال�سويا،  فول  اأقرا�س 

اللحم اأو ال�سمك اأو اخل�سار(، التيمبه هو منتج م�سنوع من فول ال�سويا املخمر له رائحة 

رة،  ترابية، �ساتيه )طبق جنوب �سرق اآ�سيا من اللحم امل�سوي على �سيخ(، اخل�سراوات املح�سّ

ريفـي مكون من جمموعة خ�سار(، خال�سات  فرن�سي  راتاتوي )طبق  املح�سرة،  الفواكه 

طحالب للطعام، زلل بي�س للطعام، جيالتني هالم، للطعام، دهون �ساحلة لالأكل، �سمك 

الأن�سوفة غري احلي، زبدة الفول ال�سوداين، زبدة، زبدة لب ال�سوكولته، زبدة جوز الهند، 

كرمية الزبدة، زلل بي�س، مهلبية �سوداء، مرق، م�ستح�سرات لعداد مرق اللحم، كافـيار، 

فواكه محفوظة، حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، مخلل امللفوف، جوز هند جمفف، 

مخلل،  خيار  زبيب،  �سوربات،  جممدة،  فواكه  مربيات،  املرق،  مركزات  للطعام،  لفت  زيت 

خ�سراوات محفوظة، خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، زيوت للطعام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خالد الهدابي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 74 ر.ب: 312، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143426

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طريق احلرير الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1018ر.ب: 611، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143427

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املنظفات  طبية)�سنع  ولغايات  الت�سنيعية  العمليات  فـي  امل�ستخدمة  بخالف  منظفات 

الأثاث  اأو  واملعادن  والزجاج  والأر�سيات  الأحذية واخل�سب  ال�سناعية وملمعات ومعاجني 

املواد   و�سنع  واحل�سو  الورق  ذلك  فـي  مبا  اجللي  وم�ساحيق  ومعاجني  اأ�سكالها  بكافة 

وامل�ستح�سرات ذات الفعالية فـي الغ�سيل اأو التنظيف(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سالن لال�ستثمار ال�سناعي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3 ر.ب: 327، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143428

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطبيعة اخل�سراء املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 608 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143431

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيت الراقي للم�ساريع الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 405 ر.ب: 620، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143436

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

طالءات مواد بناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سباغ كيمجي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3755 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143437

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع ال�سويتات واحللويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرياف م�سقط لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 87 ر.ب: 130، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143438

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيف املباين من الداخل، �سباكة املوا�سري، خدمة التمديدات حتت الأر�س، �سيانة الأثاث، 

تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فار�س بن ح�سني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1220 ر.ب: 116، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143449

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ق�س وت�سفـيف ال�سعر والتجميل للن�ساء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأ�سطورة املا�سية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 189ر.ب: 119، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143450

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

موقع  على  للمعلومات  فهر�س  وت�سميم  اإن�ساء  الإنرتنت،  مواقع  ت�سميم  فـي  ا�ست�سارية 

اإلكرتوين ل�سالح الغري خدمات تكنولوجيا املعلومات، تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر 

الربجميات، تطوير النظام الأ�سا�سي للكمبيوتر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفق للم�ساريع التكنولوجية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:750 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143451

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفق للم�ساريع التكنولوجية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 750 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143452

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

اإدارة العمارات، تاأجري ال�سقق، تاأجري املزارع، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية، حت�سيل 

الإيجارات، تاأجري مكاتب العقارات، تقييم تكاليف الإ�سالح، ال�سوؤون العقارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو و�سام الزدجايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 86 ر.ب: 123، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143453

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حجز مقاعد ال�سفر، احلجز لل�سفر، ترتيب الرحالت ال�سياحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة هنا الريان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143456

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفق للم�ساريع التكنولوجية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 750 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143463

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الع�سرية لالأعمال احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143468

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)طبق  �ساتيه  الفواكه،  ع�سري  معجون  مقلية،  بطاطا  ،فطائر  واملقاهي  املطاعم  خدمات 

جنوب �سرق اآ�سيا من اللحم امل�سوي على �سيخ(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمار بن خ�سيب بن خمي�س امل�سيفري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 28 ر.ب: 328، �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143469

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الت�سقيف و�سع الأ�سقف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حميد و�سامل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 65 ر.ب: 322، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143471

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز الربميي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 340 ر.ب: 512، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143472

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

باأظافر  اليدين)العناية  باأظافر  العناية  ال�سعر(،  وت�سفـيف  ال�سعر)ق�س  ت�سريح  خدمات 

ال�سعر  بال�سمع)اإزالة  ال�سعر  اإزالة  بخار(،   ، باجلمال)فـي�سيل  العناية  خدمات  القدم(، 

والكرياتني  )الربوتني  مثل  اأنواعها  بكافة  ال�سعر  العالج)عالجات  خدمات  باخليط(، 

والتلمي�س و اإلخ.......((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأ�سرار الو�سال الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 11 ر.ب:314، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143473

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات طب الأ�سنان، خدمات تقومي الأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نابل العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 780 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143475

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�س �سحى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143476

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع البخور، العطور، امل�ستح�سرات تبخري عطور، زيوت للعطور والروائح، اأعواد البخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيف للعطور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 131 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143477

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الورد اجلديدة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143479

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خبز)�سنع اخلبز ومنتجاته(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأفق ال�سماء احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143480

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدغي�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 162 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143481

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النقل اجلوي، تغليف الب�سائع، تغليف ال�سلع .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املكتب الوطني لل�سفر وال�سياحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 962 ر.ب: 100، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143488

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الن�سيج، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام،  اللوز، �سابون، �سابون لتن�سيع  بيع �سابون 

نقي  طبا�سري  م�سحوق  جتميلية،  اأقنعة  التجميل،  لأغرا�س  قطن  اأعواد  حالقة،  �سابون 

م�ستعارة،  رمو�س  لل�سعر،  ملونات  لل�سعر،  لو�سن،  غ�سول  مكياج،  م�ستح�سرات  للتجميل، 

م�ستح�سرات جتميل للرمو�س، مواد حافظة للجلد املدبوغ ملمعات، م�ستح�سرات جتميل 

اأقالم  التجميل،  لأغرا�س  قطني  غزل  جتميل،  م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم  للحيوانات، 

جتميلية، كرميات جتميلية، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، منظفات اأ�سنان، ماء اخلزامى، ماء 

التجميل،  معطر، زيوت عطرية، مكياج، منكهات للكعك زيوت عطرية، فازلني لأغرا�س 

مواد دهنية لأغرا�س التجميل، بريوك�سيد الهيدروجني لأغرا�س التجميل، زيوت لغايات 

التجميل، غ�سولت لو�سن، لأغرا�س التجميل، خال�سات النعناع زيت عطري، م�ستح�سرات 

جتميل احلواجب، �سامبو، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، �سابون لتعرق الأقدام، 
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�سابون لإزالة الروائح الكريهة، قطع من �سابون الزينة، اأ�سباغ جتميلية، �سابون م�ساد 

للعرق، حليب اللوز لأغرا�س التجميل، اأمالح ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية، اأ�سباغ اللحى، 

من  مزيجات  م�سكرة،  التجميل،  لغايات  لوا�سق  التنحيف،  لغايات  جتميل  م�ستح�سرات 

ال�سبار  م�ستح�سرات  الأ�سنان،  لتبيي�س  جل  طيبة،  روائح  املعطرة  املجففة  الورد  اأوراق 

لأغرا�س جتميلية، مواد هالمية للتدليك لغري الأغرا�س الطبية، ملمعات �سفاه، بال�سم 

الوقاية من  اأظافر ل�سقة م�سنعة، م�ستح�سرات  �سامبو جاف،  الطبية،  الأغرا�س  لغري 

ال�سم�س، زيوت عطرية من الكباد، حناء �سبيغ جتميلي، علب اأحمر ال�سفاه، م�ستح�سرات 

مبللة  مناديل  ال�سعر،  لتنعيم  م�ستح�سرات  لل�سعر،  بال�سم  طبية،  غايات  لغري  ا�ستحمام 

�سرائط  لغايات جتميلية،  الكولجني  م�ستح�سرات  التجميل،  مواد  لإزالة  مب�ستح�سرات 

مطهرات  نباتية،  جتميل  م�ستح�سرات  عطرية،  زيوت  غذائية  منكهات  الأ�سنان،  تبيي�س 

اأع�ساب لغايات التجميل، معطر هواء  غري طبية للعناية بالنظافة ال�سخ�سية، خال�سات 

جتميل  م�ستح�سرات  التجميل،  لأغرا�س  تدليك  �سموع  خ�سبية،  )عيدان(  اأعواد  مع 

ال�سخ�سية، ب�سمة )�سبغة  النظافة  الفم لأغرا�س  اإنعا�س رائحة  لالأطفال، م�ستح�سرات 

اجل�سم  طالء  جتميلية،  لأغرا�س  ي�ستخدم  م�سحح  للعني  جيل  جتميل(،  م�ستح�سرات 

لأغرا�س التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نقاء طبيعي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1656 ر.ب: 122، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143492

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وقود .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سطول لتزويد ال�سفن بالوقود

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 424 ر.ب: 117، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143500

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

للبطانيـــات  املتخ�س�ســـة  املتاجــر  فـي  بالتجزئــة  البيــع   ، املنزلـــي  لالأثــاث  باجلملة  البيع 

وال�سرا�سف والبيا�سات ، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لل�سجاد واملوكيت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبق النربه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 72 ر.ب: 315، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143501

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�س ال�سلع)مكتبة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه بن محمد بن خلفان احلارثي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 413 ر.ب: 887 ولية اإبراء، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143504

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع التمور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآمال الأفق للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 99ر.ب: 411، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143506

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اليقني الوا�سح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1300ر.ب: 122، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143513

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموخ العوينات املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 211 ر.ب:311، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143514

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم الديكور الداخلي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحيط الأزرق لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143515

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خالد ال�سام�سي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143518

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات اإدارة الأعمال املوؤقتة)اإدارة وتوجيه الأعمال(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج الطريف الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143525

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم)املطاعم(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بعد ال�سماء لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 133 ر.ب: 516، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143533

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات بريدية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عزوه للتكنولوجيا واخلدمات العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 17 ر.ب: 418، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143534

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز)بيع و�سنع منتجات املخابز واحللويات ال�سكرية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرائدة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 112 ر.ب: 516، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143535
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عمل   ، �سرياميك  نانو   ، وغ�سيلها  املركبات  تلميع   ، الطالء  حماية  املركبات)فـيلم  غ�سل 
املخفـي(، تلميع املركبات)فـيلم حماية الطالء ، تلميع املركبات وغ�سيلها ، نانو �سرياميك  
نانو   ، وغ�سيلها  املركبات  تلميع   ، الطالء  حماية  املركبات)فـيلم  �سيانة  املخفـي(،  عمل 
املركبات  تلميع   ، الطالء  حماية  بالورني�س)فـيلم  التلميع  املخفـي(،  عمل   ، �سرياميك 
وغ�سيلها ، نانو �سرياميك ، عمل املخفـي(، تنظيف املركبات)فـيلم حماية الطالء ، تلميع 

املركبات وغ�سيلها ، نانو �سرياميك ، عمل املخفـي(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط احلرير للعناية بال�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1746 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143536
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدن العجائب الف�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 257، ر.ب: 117، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143537

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البو�سعيدي لالأعمال املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 22 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143538

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البو�سعيدي لالأعمال املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 22 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143539

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البو�سعيدي لالأعمال املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 22 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143540

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املقاهي،  خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التموين 

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البو�سعيدي لالأعمال املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 22 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143541

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البو�سعيدي لالأعمال املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 22 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143542

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البو�سعيدي لالأعمال املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 22 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143543

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التموين 

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البو�سعيدي لالأعمال املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 22 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143544

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نفحات القهوة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 439 ر.ب: 500، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143545

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الفحم والأخ�ساب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرفاه للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143546

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)مقاولت البناء والت�سييد(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رادكري�سنان الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143547

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيان العقر لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143548

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بنادق  ال�سمك،  ل�سيد  طوافات  ال�سمك،  ل�سيد  �سنانري  ال�سمك،  ل�سيد  ا�سطناعي  طعم 

رماح ال�سيد اأدوات ريا�سية، �سنانري �سيد ال�سمك، طعوم للقن�س اأو ل�سيد ال�سمك، عدة 

لل�سباحة، �سالل فخاخ  ال�سمك، زعانف  بكر ل�سيد  ال�سمك،  ال�سمك، خيوط ل�سيد  �سيد 

ل�سيد ال�سمك، �سبكات �سيد الفرا�س، عوامات لال�ستحمام وال�سباحة، اأحزمة �سباحة، �سرت 

�سباحة، جمذاف الغو�س )للقدمني(، جمذاف الغو�س )لليدين(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفالك بو�سر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2585 ر.ب: 112، �سارع بو�سر، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143549

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طريق الفليج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 869 ر.ب: 121، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143550

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سليمان للتطوير العقاري والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 555 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143551

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�ست�سارات املعمارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سليمان للتطوير العقاري والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 555 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143552

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لعب،  للم�سد�سات  كب�سولت  ال�سمك،  ل�سيد  ا�سطناعي  طعم  للعب،  هوائية  كرات  اأكيا�س 

دمى للحيوانات الأليفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما الأفق املميزة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144026

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

باحلافالت،  النقل  بال�سيارات،  النقل  ال�سيارات،  تاأجري  باملاء  الإمداد  امل�سافرين،  حرا�سة 

اأو الدفع، النقل بال�سكك احلديدية،  اأو النقل، النقل بعربات اجلر  تاأجري القوارب، اجلر 

تاأجري اخليول، تغليف ال�سلع، ال�سم�سرة فـي ال�سفن، تنظيم رحالت بحرية، خدمات النقل 

ت�سغيل  الب�سائع،  خزن  الب�سائع،  ت�سليم  احلمولة،  تفريغ  ال�سياحية،  الأماكن  لرتياد 

الكراجات،  تاأجري  البحري،  النقل  عقود  بال�سفن،  ال�سحن  ال�سيارات،  مواقف  الهوي�سات، 

حجريات  تاأجري  ال�سيارات،  وقوف  اأماكن  تاأجري  الأنابيب،  خطوط  بوا�سطة  النقل 

النقل، ترتيب  ال�ساحنات،  ا�ستئجار  تاأجري احلافالت،  املركبات،  تاأجري  املجمدة،  الأطعمة 

البحري،  النقل  بالرتام،  النقل  الأجرة،  ب�سيارات  النقل  ركاب،  نقل  ال�سياحية،  الرحالت 

نقل امل�سافرين، خدمات النتقال، خدمات قيادة ال�سيارات، خدمات النقل نقل الر�سائل اأو 

املقعدين،  كرا�سي  تاأجري  لل�سفر،  احلجز  النقل،  معلومات  التخزين،  معلومات  الب�سائع، 

ت�سليم الزهور، معلومات مرورية، النقل اللوجي�ستي، نقل البوارج، تاأجري حافالت، جمع 

خدمات  ترتيب  لل�سيارات،  امل�سرتك  ال�ستخدام  خدمات  التدوير،  لإعادة  القابلة  ال�سلع 

نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق عرب الإنرتنت، ترتيب تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر 

لالأ�سخا�س امل�سافرين اإلى اخلارج، خدمات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة جمال الع�سدة الف�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144033

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توفـري معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع الإنرتنت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقنيات العاملية ال�ساعدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3232 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144040

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

محا�سبة ، التدقيق املايل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة رواد البحار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 411ر.ب: 129، ولية �سور، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 82168

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مخبز .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: محيط ال�سالم املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1802 ر.ب: 130, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2013/7/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 108180

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات البيع وتوجيه وتفعيل الن�ساط املكتبي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سيل املويلح للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 55 ر.ب: 400 والية اإبراء, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/3/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 121079

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة رواد قمة اجلبل لال�ستثمار �ص.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 346 ر ب: 115, �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/8/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 121125

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�ساي والتوابل والقهوة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزاكي املتطورة �ص.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 575 ر.ب: 612, �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/8/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 125984

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم واملقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأوتار الدهاريز للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ساللة, محافظة ظفار,  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129611

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع واإ�سالح الهواتف النقالة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سليمية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب :1773 ر.ب : 132, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/6/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130740

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سالة ريا�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز الربميي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:340 ر.ب: 512, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/8/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133185

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سنع وبيع احللويات ومنتجات املخابز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التنمية ال�ساملة العاملية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ساللة, محافظة ظفار,  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133731

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سالون جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرحبا املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب 720 ر.ب 111 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133967

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب و�سيانة معدات االأمن وال�سالمة ومتديد اأنابيب الغاز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمواج ودام ال�ساحل للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب : 7 ر.ب : 300, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134591

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ص اجلاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة منبع الوادي العاملية للتجارة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ساللة , محافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137601

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة التحف والهدايا والعطور واحللي ال�سناعية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متوين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 301 ر.ب: 423, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137938

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تربية النحل واإنتاج الع�سل و�سمع الع�سل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سا�ص مطرح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 207 ر.ب: 614 مطرح, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141137

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع منتجات ال�سجاد وال�ستائر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع العامري الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141447

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايربماركت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوم مكة للت�سوق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141768

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: بو م�ساري املقبايل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142470

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�ص قرنة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142542

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات النزل, خدمات الفنادق, خدمات الفنادق ال�سغرية واملوتيالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأحمد بن علي ال�سنفري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142729

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ص اجلاهزة  م�ستح�سرات التجميل والعطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم ترف للتجـارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142976

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيم  ندوات,  واإدارة  تنظيم  والتعليم,  الرتبية  خدمات  والتعليم,  للرتبية  االأكادمييات 

واإدارة املوؤمترات, تنظيم واإدارة االجتماعات, معلومات عن الرتبية والتعليم, تنظيم املعار�ص 

لغايات ثقافية اأو تعليمية, تنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية, تنظيم واإدارة الندوات, تنظيم 

واإدارة ور�سات العمل وتدريب, اإر�ساد التدريب, تنظيم وعقد منتديات تعليمية املبا�سرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سالكون للمعرفة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/30

-199-



اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143100

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مياه غازية, م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية, ع�سائر فواكه, مياه معدنية م�سروبات, 

م�سروبات غري كحولية, كوكتيالت غري كحولية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مح�سن ور�سا العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143102

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية, ع�سائر فواكه, م�سروبات غري كحولية, مياه غازية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مح�سن ور�سا العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143142

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

دقيق ذرة, �سوفان مطحون, ك�سرتد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نزوى لل�سناعات الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143178

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ور�سة حدادة, ور�سة جنارة, اأعمال الديكور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط اخلري لالأعمال املتكاملة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/02/8

ا�ســــــــم الوكيــــــــــل : املدر للخدمات واال�ستثمار      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: القرم, ميناء الفحل
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143238

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سقور بركاء الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143267

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بنت عبداللـه اخل�سورية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143280

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الورود والزهور وال�سوكوالتة والهدايا والتحف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوتد الدويل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: العامرات, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11

ا�ســــــــم الوكيــــــــــل : املدر للخدمات واال�ستثمار      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: القرم, ميناء الفحل

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143281

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

العيادات الطبية التخ�س�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو ميار الرا�سدي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 983 ر.ب: 119 العذيبة, بو�سر, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11

ا�ســــــــم الوكيــــــــــل : املدر للخدمات واال�ستثمار      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: القرم, ميناء الفحل
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143282

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو ميار الرا�سدي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 983 ر.ب: 119 العذيبة, بو�سر, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11

ا�ســــــــم الوكيــــــــــل : املدر للخدمات واال�ستثمار      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: القرم, ميناء الفحل

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143320

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الزهور الطبيعية وتن�سيق الهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مارقوي�ص الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143340

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الزهور وال�سوكوالتة وتغليف الهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن اإبراهيم املحرمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143341

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلي باحللويات لتزيني الكعك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأماجد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143348

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ح�سني بن عبداللـه بن اأحمد بن محمد باعمر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143349

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع املركبات امل�ستعملة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساحل امل�سنعة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143352

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمة املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سعد الربيكي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143355

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قمر البحار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143421

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع منتجات اللحوم )ملحمة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة طالئع املزن الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143516

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمن�سوجات واالأقم�سة باأنواعها, البيع بالتجزئة فـي 

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

 املتخ�س�سة لالأحذية , البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل

و�سابون الزينة والبخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سهام املعمرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143524

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات االأطعمة وامل�سروبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: توب اند ديب كافية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــــوان: �سقة رقم: 3, مبنى رقم: 890, طريق 3220, جممع 732, عايل, البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــل : الفخامة للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 871  ر.ب: 315

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143570

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

احللويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دروازة املتحدة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1583 ر.ب: 114, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18

ا�ســــــــم الوكيــــــــــل : املدر للخدمات واال�ستثمار      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: القرم, ميناء الفحل      
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143618

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأولى لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143653

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم, خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامح املحرمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143794

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات متعلقة بتقنية املعلومات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلمعية العمانية لتقنية املعلومات 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143825

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حجز اأماكن االإقامة املوؤقتة, تاأجري الكرا�سي واملوائد وبيا�سات املوائد واالأواين الزجاجية, 

تاأجري اأجهزة االإ�ساءة غري تلك املخ�س�سة للم�سارح وا�ستوديوهات التلفزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سك لالأعمال الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143870

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتبة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبراهيم بن اأحمد بن محمد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144075

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مخبز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خالد الغاربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 188 ر.ب 312, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144109

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرمي العاملية لالأعمال املتكاملة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:112 ر.ب:111 ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيــــــــــل : املدر للخدمات واال�ستثمار      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 133 ر.ب:614 بو�سر , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144112

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع امل�ستلزمات الريا�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عنا�سر جمهولة للتجارة �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيــــــــــل : املدر للخدمات واال�ستثمار      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 133 ر.ب:614 بو�سر , �سلطنة عمان   
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 113836

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه �سالح مبارك العجمي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ساللة, محافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/10/25

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 117464

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطبوعات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطبعة بو�سر 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 901 ر.ب: 132, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/3/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143194

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوار النور العايل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143299

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت الفخامة للعطورات �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143332

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

العطور والبخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الفجر الوطنية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143372

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع املالب�ش ومواد التجميل وامل�ستلزمات الن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درة اخلري لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143373

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقاوالت البناء والت�سييد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بروتون العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143374

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اإ�سالح االإطارات باملطاط.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبت�سامة جمي�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143376

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سناعه الكمامات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بروتون العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143377

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات تقدمي امل�سروبات واملاأكوالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بهجة العطاء احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143378

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املخابز واحللويات ال�سكرية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية للحلول الغذائية للت�سويق واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143379

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الطباعة على ال�سا�سات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احلارثي واآل فنه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143380

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العينمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143381

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)مركز ت�سوق(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتفعات �سر�ش اآل بريك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143383

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مخترب علمي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مطاحن �ساللة ) �ش0م0ع0ع (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143384

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأرود للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143385

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات النجارة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط لل�سناعات واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143386

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملواد البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قوة الطاقة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143387

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

االإن�ساءات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سبلي وال�سيابي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143388

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع مواد البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإطاللة املدينة الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143390

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تركيب معدات املطابخ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية لالإدارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143391

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

غ�سيل املالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الروؤية اال�سرتاتيجية املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143392

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع العطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأبواب العديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143393

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الزراعة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جنم املناهل التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143396

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سيدلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأم بلقي�ش الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143397

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

معجون طماطم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سرار اخلري للتجارة واالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143398

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع باجلملة للمواد الغذائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سيدي املميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143399

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات طب االأ�سنان)عيادة اأ�سنان(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأم بلقي�ش الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143400

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�ساتني اخل�سراء املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143401

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو غامن البدري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143402

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

جتارة املالب�ش اجلاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وردة اجلب�سوفـيليا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15        

  

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143403

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية واالإمدادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اخلالد الطبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143404

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات جتميل، م�ستح�سرات تبخري عطور، عطور، �سناعة عطور، عطور زيوت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: محمد ح�سني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143405

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتحدة الإدارة املن�ساآت واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

 

-230-



اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143406

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حتديث و�سيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سهل الواحة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143407

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع االأدوات االإلكرتونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواء جبل ر�سوى للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143408

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع اجلل�سات وال�ستائر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هالل الفجر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143409

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سميم الديكور الداخلي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع دبي املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143410

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مالب�ش جاهزة، اأحذية الكاحل، اأحذية ذات �ساق طويلة، اأحذية ن�سفـية، مالب�ش، قم�سان 

م�سرولة مالب�ش، بنطلونات ق�سرية مالب�ش، مالب�ش كتانية، جالبيات مالب�ش، جاكيتات 

مالب�ش، مالب�ش ن�سائية داخلية، مالب�ش مطرزة، عباءات ن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غنى لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143411

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فطائر  بوظة،  حلويات،  �سوكوالتة،  �ساي،  قهوة،  كاكاو،  ب�سكويت،  للقهوة،  منكهات  كعك، 

باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو  م�سروبات  �سكر،  ذرة،  دقيق  بانكيك،  محالة 

م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، فطائر، �سندوي�سات، معجنات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عنوان ال�سعيد لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143412

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات التعليم التي توفرها املدار�ش)مدر�سة دولية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدر�سة الربيطانية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143413

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ال�سم�سرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع القا�سمي وال�سيابي املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143414

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز مراحب املنال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143416

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ترتيب الرحالت ال�سياحية، حجز مقاعد ال�سفر، نقل امل�سافرين، احلجز لل�سفر، ترتيب 

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو مالك ال�سم�سامي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143482

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التدقيق املايل، تدقيق احل�سابات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143483

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات ت�سريح ال�سعر)ق�ش وت�سفـيف ال�سعر(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سواطي العذيبة املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143484

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع رخام، جرانيت، بالط غري معدين لالأر�سيات، بالط للجدران، غري معدين.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع احلديدي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143485

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الرتويج لل�سلع واخلدمات من خالل رعاية االأحداث الريا�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فجر الدروازة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143486

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

غ�سيل وكي املالب�ش، تنظيف املالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النجار العربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143489

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ا�ستوديوهات ومعامل الت�سوير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحلى عرو�ش للت�سوير الرقمي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143490

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دحام بن علي الغيالين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143491

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفح الطحامي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143509

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البيع باملزاد العلني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مح�سن حيدر دروي�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143512

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، طالء ال�سفاه، كرميات تبيي�ش الب�سرة، غ�سوالت للفم 

ملونات  لل�سعر،  لو�سن،  غ�سول  مكياج،  م�ستح�سرات  اأظافر،  ملمع  طبية،  لغايات  لي�ست 

لل�سعر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأريج الورد للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143554

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قطب الربكة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143559

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خياطة املالب�ش، تف�سيل املالب�ش، اخلياطة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الرهيب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143560

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تاأجري ال�سيارات، تاأجري املركبات، ا�ستئجار ال�ساحنات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعود بهوان لل�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143561

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، 

خدمات مطاعم وا�سوكو، تزيني الطعام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باعمر الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143568

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تنميط  ت�سويق،  اأخرى،  الأعمال  وخدمات  �سلع  �سراء  لالآخرين  تاأمني  اأو  توفـري  خدمات 

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنور بن علي بن �سامل الزعابي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143569

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع الذهب واملجوهرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سدف فخر التميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143572

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املراقبة القانونية)مكاتب املحاماة واال�ست�سارات القانونية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: د.خالد ال�سعيدي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143573

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الداخلية،  املدار�ش  فـي  التعليم  البدنية،  الريا�سة  تعليمات  والتعليم،  الرتبية  خدمات 

االحتياجات  ذوي  من  مقدمة  تعليمية  خدمات  املدار�ش،  توفرها  التي  التعليم  خدمات 

اخلا�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمان االأولى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143574

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مواد بال�ستيكية للت�سكيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع جبال العز احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143575

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأقم�سة للتنجيد، اأقم�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو روان العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143577

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

)بيع باجلملة ل�سرائح وم�سحوبات االأملنيوم واحلديد وغري احلديد(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة يا�سر و�سركائه املثالية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143578

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأو  ال�سخ�سي  لال�ستخدام  ماهو  بخالف  الكريهة،  الروائح  مزيالت  للر�سع،  حفاظات 

اأغذية حمية معدة لغايات طبية، م�سروبات حمية معدة لغايات طبية، مواد  للحيوانات، 

حمية معدة لال�ستخدام الطبي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املاء االأ�سود للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143585

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأثقال يدوية متارين  األعاب �سطرجن، م�سد�سات اللعب، �سباك لالألعاب الريا�سية،  األعاب، 

طاوالت  البليارد،  ع�سي  روؤو�ش  بليارد،  ع�سي  تن�ش،  طاوالت  منزلية،  األعاب  ريا�سية، 

 بليارد، اأدوات للريا�سة البدنية، األعاب لوحية، اأجهزة اللعب اليابانية، اآالت األعاب الفـيديو

األعاب ت�سلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الكرامة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143586

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سعد الرائدة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143587

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بيع العطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأمواج االأحقاف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143588

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات طب االأ�سنان)عيادة طب اأ�سنان(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأحمد عمر املرهون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143589

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مياه معدنية م�سروبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإعمار املدينة امل�سرقة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143590

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

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

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن ال�سائف لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143591

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ت�سميم اأنظمة حا�سوب، ت�سميم برامج حا�سوبية، ت�سميم الديكور الداخلي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيت الفريد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143592

فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأ�سباغ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االأ�سباغ الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143593

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

األعاب)بيع االألعاب واللعب بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور مطلع ال�سم�ش للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143594

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مالب�ش  مالب�ش،  جالبيات  خارجية،  مالب�ش  جاهزة،  مالب�ش  مالب�ش،  ن�سائية،  عباءات 

تقليدية. بيع العبايات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنفا�ش اخلريف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143595
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي)املقاهي التي تقدم امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(، خبز)املقاهي التي 
ب�سكل  الطعام  وجبات  تقدم  التي  فطائر)املقاهي  اأ�سا�سي(،  ب�سكل  الطعام  وجبات  تقدم 
اأ�سا�سي(، �سندوي�سات)املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(، معجنات)املقاهي 
تقدم  التي  القهوة)املقاهي  اأ�سا�سها  م�سروبات  اأ�سا�سي(،  ب�سكل  الطعام  وجبات  تقدم  التي 
اأ�سا�سها الكاكاو)املقاهي التي تقدم امل�سروبات ب�سكل  اأ�سا�سي(، م�سروبات  امل�سروبات ب�سكل 
اأ�سا�سي(، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوالتة)املقاهي التي تقدم امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(، �ساي 

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

جواء �سرفـيت املتكاملة با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143596
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

توابل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه بن حمد ال�سق�سي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143597

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مالب�ش، فرو مالب�ش، مالب�ش داخلية ما�سة للعرق، بنطلونات ق�سرية مالب�ش، مالب�ش 

خارجية، جالبيات مالب�ش، مالب�ش للمواليد، جاكيتات مالب�ش، قم�سان داخلية مالب�ش 

داخلية، مالب�ش ن�سائية داخلية، مالب�ش من جلد مقلد، مالب�ش جلدية، مالب�ش مطرزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرمال الناعمة الوطنية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143598

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الرواتب  خدمات  اجلدوى،  ودرا�سات  واالإفال�ش  الت�سفـية  خدمات  احل�سابات،  تدقيق 

واالأجور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سلطان احلارثي الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143599
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات تغليف الهدايا، ت�سليم الزهور.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�سحاق بن من�سور بن محمد الوهيبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143838
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سبائك ت�سكيل من معادن نفـي�سة، ف�سة مغزولة اأ�سالك ف�سية، اأ�ساور جموهرات، �ساعات 
جموهرات،  �سل�سلية  قالئد  جموهرات،  للزينة  دبابي�ش  للمجوهرات،  �سغرية  حلي  يد، 
جموهرات،  نفـي�سة  معادن  من  خيوط  ما�ش،  العنق،  ربطات  م�سابك  جموهرات،  قالئد 
الآلئ  حلي،  دبابي�ش  جموهرات،  ذهبية  خيوط  مطرق،  اأو  م�سغول  غري  ذهب  جموهرات، 
القبعات،  لتزيني  جموهرات  جموهرات،  خوامت  نفـي�سة،  معادن  من  �سبائك  جموهرات، 
اأو مطرقة، خرز  العنق، ف�سة غري م�سغولة  دبابي�ش ربطات  دبابي�ش جموهرات،  اأقراط، 
ل�سنع املجوهرات، م�سابك للمجوهرات، لوازم ل�سنع املجوهرات، لفات حلفظ املجوهرات، 
دبابي�ش  م�سابح،  جموهرات،  مطرز  ن�سيج  من  م�سنوعة  اأ�ساور  املجوهرات،  الإهداء  علب 

جموهرات للقبعات.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذهب اخلال�ش للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 126663
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

القوائم  الطعام،  قائمة  القوائم،  الن�سرات،  املطبوعة،  املواد  املطبوعة،  الكتيبات  الكتيبات، 
املطبوعة، بطاقات القائمة، املناديل، مناديل الوجه من الورق، بطاقة ال�سخ�سية، بطاقة 
تهنئة، ال�سور الفوتوغرافـية، الأعمال الأدبية فـيما يتعلق ب�سناعات الفندق واملطعم، الورق 
والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة فـي فئات اأخرى، املطبوعات، 
فـي  امل�ستعملة  الل�سق  مواد  القرطا�سية،  الفوتوغرافـية،  ال�سور  الكتب،  جتليد  مواد 
القرطا�سية اأو لغايات منزلية، ومواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة 
التغليف  الأجهزة(، مواد  والتدري�س )عدا  التوجيه  الأثاث(، مواد  املكتبية )عدا  واللوازم 

البال�ستيكية )غري الواردة فـي فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�سيهات )الرا�سمات(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالكرمي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

اأو كونناكافو، ت�سريوكارا  باليانغال هاو�س، بي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
فـيا، مالبورام دي تي، كريال، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/3/5
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 126664
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

القوائم  الطعام،  قائمة  القوائم،  الن�سرات،  املطبوعة،  املواد  املطبوعة،  الكتيبات  الكتيبات، 
املطبوعة، بطاقات القائمة، املناديل، مناديل الوجه من الورق، بطاقة ال�سخ�سية، بطاقة 
تهنئة، ال�سور الفوتوغرافـية، الأعمال الأدبية فـيما يتعلق ب�سناعات الفندق واملطعم، الورق 
والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة فـي فئات اأخرى، املطبوعات، 
فـي  امل�ستعملة  الل�سق  مواد  القرطا�سية،  الفوتوغرافـية،  ال�سور  الكتب،  جتليد  مواد 
القرطا�سية اأو لغايات منزلية، ومواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة 
التغليف  الأجهزة(، مواد  والتدري�س )عدا  التوجيه  الأثاث(، مواد  املكتبية )عدا  واللوازم 

البال�ستيكية )غري الواردة فـي فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�سيهات )الرا�سمات(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالكرمي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: باليانغال هاو�س، بي اأو كوننكافو، ت�سري وكارافـيا، 

مالبورامديتي، كريل، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/3/5

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 127633

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الدقيق  ال�سطناعي،  والنب  وال�ساغو  والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  النب 

املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 

البهارات  واخلل،  واخلردل  امللح  اخلبازة،  وذرور  اخلمرية  الأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل 

والتوابل والثلج.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بافت للتجارة العامة �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 116109، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/4/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية

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

-256-



اجلريدة الر�سمية العدد )1386(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129358
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الدقيق  الإ�سطناعي،  والنب  وال�ساغو  والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  النب 
املثلجة، ع�سل  والفطائر واحللويات واحللويات  امل�سنوعة من احلبوب واخلبز  وامل�ستح�سرات 
النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية وذرور اخلبازة، امللح واخلردل واخلل، البهارات والتوابل، الثلج.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بافت للتجارة العامة �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية
الإمارات  دبي،   ،116109 �س.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2019/6/17

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129359
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الدقيق  الإ�سطناعي،  والنب  وال�ساغو  والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  النب 
املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
البهارات  واخلل،  واخلردل  امللح  اخلبازة،  وذرور  اخلمرية  الأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل 

والتوابل، الثلج.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بافت للتجارة العامة �س.ذ.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الإمارات  دبي،   116109 �س.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/6/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129873
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الفوتوغرافـي  الت�سوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�ساحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة 
والإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  واأجهزة  الب�سرية  والأدوات  والأجهزة  وال�سينمائي 
واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف 
اأو  اأو ن�سخ ال�سوت  اإر�سال  اأو  اأجهزة ت�سجيل  اأو التحكم فـي الطاقة الكهربائية،  اأو تنظيم 
ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات لالأجهزة 
التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت حا�سبة، معدات واأجهزة حا�سوب ملعاجلة 

البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.
 

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

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/7
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130294
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

واإ�سفنج، فرا�سي)عدا فرا�سي  اأم�ساط  املنزيل وللطبخ،  واأوعية لالإ�ستعمال  واأواين  اأدوات 
التلوين اأو الدهان( مواد �سنع الفرا�سي، اأدوات تنظيف، �سلك جلي، زجاج غري م�سغول اأو 

زجاج �سبه م�سغول)عدا الزجاج امل�ستعمل فـي املباين(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العرين للتجارة )ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 11283، ديرة، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134065
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الدقيق  الإ�سطناعي،  والنب  وال�ساغو  والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  النب 
املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
البهارات  واخلل،  واخلردل  امللح  اخلبازة،  وذرور  اخلمرية  الأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل 

والتوابل، الثلج.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بافت للتجارة العامة �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 116109، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/26

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137698
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة لغ�سيل املالب�س، م�ستح�سرات تنظيف، اأقم�سة م�سربة مبنظف 
لغر�س التنظيف، اأعواد قطن لأغرا�س التجميل، �سابون لإزالة الروائح الكريهة، منظفات 
بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية ولغايات طبية، �سابون مطهر، م�ستح�سرات 
زيوت  طبي،  �سابون  جتميلية،  لو�سن  بغ�سولت  م�سربة  ورقية  مناديل  والكي،  للغ�سيل 
لأغرا�س التنظيف، م�ستح�سرات لنقع الغ�سيل، �سابون، �سابون مطهر، �سابون لتن�سيع 
الن�سيج، منعمات لالأقم�سة ت�ستخدم للغ�سيل، مزيالت البقع، ن�ساأ لأغرا�س الغ�سيل، مناديل 

ورقية م�سربة بغ�سولت لو�سن جتميلية، م�ستح�سرات غ�سيل.
 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 154 عمان 11118 الأردن
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137699
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة لغ�سيل املالب�س، م�ستح�سرات تنظيف، اأقم�سة م�سربة مبنظف 
لغر�س التنظيف، اأعواد قطن لأغرا�س التجميل، �سابون لإزالة الروائح الكريهة، منظفات 
بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية ولغايات طبية، �سابون مطهر، م�ستح�سرات 
زيوت  طبي،  �سابون  جتميلية،  لو�سن  بغ�سولت  م�سربة  ورقية  مناديل  والكي،  للغ�سيل 
لأغرا�س التنظيف، م�ستح�سرات لنقع الغ�سيل، �سابون، �سابون مطهر، �سابون لتن�سيع 
الن�سيج، منعمات لالأقم�سة ت�ستخدم للغ�سيل، مزيالت البقع، ن�ساأ لأغرا�س الغ�سيل، مناديل 

ورقية م�سربة بغ�سولت لو�سن جتميلية، م�ستح�سرات غ�سيل.
 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 154 عمان 11118 الأردن
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/15

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137700
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

القفازات، العباءات، �سراويل املمر�سني، مالب�س املمر�سني مالب�س الأطباء املالب�س، ولبا�س 
القدم واأغطية الراأ�س.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نقل اأخوان ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 154 عمان 11118 الأردن 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137701
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

لالأغرا�س  قفازات  واحدة،  مرة  لال�ستعمال  الطبية  لالأغرا�س  قفازات  التخدير  اأقنعة 
لأغرا�س  قفازات  اجلراحي،  ل�ستخدام  مرنة  جوارب  واحدة،  مرة  لال�ستعمال  البيطرية 
طب الأ�سنان، قفازات مطاطية لالأغرا�س البيطرية، اأقنعة لال�ستخدام من قبل الطاقم 
التنف�سي  اجلهاز  اأقنعة  املر�سى،  بفح�س  اخلا�سة  العباءات  الطبية،  العباءات  الطبي، 
اجلراحية  العباءات  الطبية،  لالأغرا�س  الغبار  لعزل  �سحية  اأقنعة  الطبية،  لالأغرا�س 

للغايات اجلراحية، اأقنعة الوجه.
 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 154 عمان 11118 الأردن 
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/15

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143611
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات تبي�س الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س، 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: اباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 27401 دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143612
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات تبي�س الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س، 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: اباريل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 27401 دبي ، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143739
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الدقيق  الإ�سطناعي،  والنب  وال�ساغو  والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  النب 
املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
البهارات  واخلل،  واخلردل  امللح  اخلبازة،  وذرور  اخلمرية  الأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل 

والتوابل، الثلج.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دلتا فود اند�سرتي�س �س.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: قطعة اأر�س ئي 2 - 6 و8 و10 �س.ب: 122429 
ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143740
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه وخ�سراوات محفوظة 
واللنب  البي�س  بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة 

ومنتجات الألبان، الزيوت والدهون املعدة لالأكل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دلتا فود اند�سرتي�س �س.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: قطعة اأر�س ئي 2 - 6 و8 و10 �س.ب: 122429 
ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143864
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الدقيق  الإ�سطناعي،  والنب  وال�ساغو  والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  النب 
املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
البهارات  واخلل،  واخلردل  امللح  اخلبازة،  وذرور  اخلمرية  الأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل 

والتوابل، الثلج.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بافت للتجارة العامة �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 116109، دبي، الإمارات العربية املتحدة 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143931
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الدقيق  الإ�سطناعي،  والنب  وال�ساغو  والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  النب 
املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
البهارات  واخلل،  واخلردل  امللح  اخلبازة،  وذرور  اخلمرية  الأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل 

والتوابل، الثلج.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بافت للتجارة العامة �س ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 116109، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144182
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املباين،  هدم  املباين،  تنظيف  التجميع،  اأو  الرتكيب  وخدمات  والإ�سالح  املباين  اإن�ساء 
معلومات عن الن�ساء، دهان الأ�سطح الداخلية واخلارجية، ل�سق ورق اجلدران، الطالء، 
الإ�سراف على اأن�ساء املباين ل�سق ورق اجلدران، البناء، خدمات الت�سقيف )و�سع ال�سقف(.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإعمار لالأعمال وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 132 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143640
فـي الفئة 33 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�سروبات الكحولية، با�ستثناء البرية، وي�سكي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميكرز مارك دي�ستيلريي، انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 100 ماالرد كريك رود، �سويت 151 لويزفـيل، كنتاكي 40207، الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143808
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأدوات الأغرا�ش تنظيف االأ�سنان، خيط تنظيف االأ�سنان، خيط تنظيف االأ�سنان لال�ستخدام 
ال�سخ�سي، فرا�سي االأ�سنان، فرا�سي االأ�سنان الكهربائية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هلو برودكت�ش ال ال �سي )�سركة منظمة وقائمة وفق قوانني والية 

ديالوير( 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،07042 نيوجري�سي  مونتكالير،  افـينيو،  بلومفـيلد   363 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143809
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بخاخات  الفم  غ�سول  معاجني.  التعرق.  وم�ساد  العرق  مزيل  �سابون،  لل�سفاه،  مرطب 
التنف�ش معطر النف�ش معجون االأ�سنان، �سرائط واأقرا�ش التنف�ش القابلة للذوبان، �سائل 
االأ�سنان  اأقرا�ش معجون  واأقرا�ش منع�سة غري طبية،  �سرائط  الطبي  الفم غري  غرغرة 

ال�سلبة، مبي�ش االأ�سنان، م�ستح�سرات تبيي�ش االأ�سنان.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هلو برودكت�ش ال ال �سي ) �سركة منظمة وقائمة وفق قوانني والية 
ديالوير( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية
الواليات   ،07042 نيوجري�سي  مونتكالير،  افـينيو،  بلومفـيلد   363 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143810
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأدوات الأغرا�ش تنظيف االأ�سنان، خيط تنظيف االأ�سنان، خيط تنظيف االأ�سنان لال�ستخدام 
ال�سخ�سي، فرا�سي االأ�سنان، فرا�سي االأ�سنان الكهربائية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هلو برودكت�ش ال ال �سي )�سركة منظمة وقائمة وفق قوانني والية 

ديالوير(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،07042 نيوجري�سي  مونتكالير،  افـينيو،  بلومفـيلد   363 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143811
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

بخاخات  الفم  غ�سول  معاجني،  التعرق،  وم�ساد  العرق  مزيل  �سابون،  لل�سفاه،  مرطب 
التنف�ش معطر النف�ش معجون االأ�سنان، �سرائط واأقرا�ش التنف�ش القابلة للذوبان، �سائل 
االأ�سنان  اأقرا�ش معجون  واأقرا�ش منع�سة غري طبية،  �سرائط  الطبى  الفم غري  غرغره 

ال�سلبة، مبي�ش االأ�سنان، م�ستح�سرات تبيي�ش االأ�سنان.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هلو برودكت�ش ال ال �سي )�سركة منظمة وقائمة وفق قوانني والية 
ديالوير(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية
الواليات   ،07042 نيوجري�سي  مونتكالير،  افـينيو،  بلومفـيلد   363 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143860
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

للجراثيم  م�سادة  م�ستح�سرات  �سحية،  الأغرا�ش  اأو  للنظافة  املطهرات  املطهرات، 
لال�ستخدام ال�سخ�سي، م�ستح�سرات م�سادة للجراثيم لال�ستخدام املنزيل، م�ستح�سرات 
املرحا�ش املعاجلة واملطهرة، م�ستح�سرات عالج اجللد وال�سعر، م�ستح�سرات الق�ساء على 
اجلراثيم،  مبيدات  الفطريات،  مبيدات  ال�سارة،  واالأع�ساب  الفطريات  ال�سارة،  الكائنات 
)بخالف  العرق  مزيالت  ح�سرية،  مبيدات  الطحالب،  مبيدات  الطفـيليات،  مبيدات 

اال�ستخدام ال�سخ�سي(، م�ستح�سرات لتنقية الهواء طارد احل�سرات.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيلفر جلوبال اب بي ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بورت �سناليت، ويرال، مري�سي�سايد ات�ش 62 4 زد دي، اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143861

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سرات  املالب�ش،  وكي  فـي غ�سيل  ت�ستخدم  واملواد، جميعها  امل�ستح�سرات  املنظفات، 

تلطيف االأقم�سة، م�ستح�سرات التبيي�ش، م�ستح�سرات التنظيف والتلميع وم�ستح�سرات 

الفرك والك�سط، م�ستح�سرات الأغرا�ش غ�سل ال�سحون، �سابون املطهر، �سابون منظف 

ال�سابون  ال�سابون،  والتلميع،  للتنظيف  ومواد  مب�ستح�سرات  م�سربة  مناديل  لليدين، 

ال�سائل، م�ستح�سرات غ�سل االأيدي، م�ستح�سرات اال�ستحمام واالغت�سال، مبا فـيها رغوة 

التجميل،  م�ستح�سرات  العطرية،  والزيوت  العطرية  املواد  االغت�سال،  وجل  اال�ستحمام 

مزيالت الروائح الكريهة لال�ستخدام ال�سخ�سي، زيوت وكرميات لو�سن للعناية بالب�سرة، 

الب�سرة  ت�سمري  م�ستح�سرات  ال�سعر،  اإزالة  م�ستح�سرات  بالب�سرة،  للعناية  م�ستح�سرات 

الأغرا�ش  البرتويل  الهالم  ال�سم�ش،  من  الوقاية  وم�ستح�سرات  ال�سم�ش  اأ�سعة  بفعل 

التجميل، م�ستح�سرات العناية بال�سفاه، �سوف قطني واأعواد القطن للغايات التجميلية، 

فوط مواد التجميل، املناديل امل�سبعة بلو�سن التجميل، لبادات التنظيف املرطبة اأو امل�سربة 

للوجه،  جتميلية  وم�ستح�سرات  التجميل  اأقنعة  املبللة،  املناديل  اأو  املناديل  اأو  م�سبقا 

م�ستح�سرات رعاية ال�سعر وفروة الراأ�ش، ال�سامبو والبل�سم، منظفات االأ�سنان، غ�سول الفم 

غري العالجي، م�ستح�سرات للعناية بالفم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيلفر جلوبال اب بي ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بورت �سناليت، ويرال، مري�سي�سايد ات�ش 62 4 زد دي، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143992
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مب�ستح�سرات  م�سبعة  مناديل  منظفة،  مبحاليل  امل�سبعة  االأطفال  مناديل  ال�سابون، 
املنزلية  املنظفات  املنزيل،  بامل�ستح�سرات لال�ستخدام  م�سبعة  مناديل  ال�سخ�سية،  للعناية 
جلميع االأغرا�ش، منظفات االأ�سطح منظفات املرحا�ش منظفات الزجاج منظفات الغ�سيل 
لال�ستخدام  ال�سحون  منظف  الغ�سيل،  ال�ستخدام  االأقم�سة  منعم  املنزيل،  لال�ستخدام 
الغ�سيل �سابون حمام ومرحا�ش  االأوتوماتيكي مبي�ش  االأطباق  املنزيل، منظفات غ�سيل 

منظفات ال�سجاد.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيفـينث جينريا�سن، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 60 اليك �سرتيت، برلنغتون فـي تي، 05401، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143994
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأنظمة الدفع بجميع  املحركات الكهربائية للمركبات الربية، االإر�سال للمركبات الربية، 
العجالت )AWD( والعجالت االأمامية )FWD( والعجالت اخللفـية )RWD( كاأجزاء 
وحدات  الربية،  للمركبات  الطاقة  محرك  وحدات  الكهربائية،  الربية  للمركبات  مكونة 

قيادة قابلة للتبديل للمركبات الربية.
 

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

300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سيغان 48265- 3000 الواليات  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143995
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

املطهرات، مطهرات لال�ستخدام املنزيل، م�ستح�سرات م�سادة للجراثيم م�ستح�سرات م�سادة 
للجراثيم لال�ستخدام املنزيل، م�ستح�سرات التعقيم م�ستح�سرات تطهري لال�ستخدام املنزيل، 
م�سربة  مطهرة  مناديل  مبطهر،  م�سربة  واإ�سفنج  ومناديل  ومناديل  اأقم�سة  اليد  معقمات 
اال�ستخدام  العرق )بخالف  مناديل معقمة مبيدات اجلراثيم، مبيدات اجلراثيم، مزيالت 
ال�سخ�سي(، م�ستح�سرات لتنقية الهواء منتجات النظافة الن�سائية، مثل ال�سدادات القطنية 

والفوط ال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيفـينث جينريا�سن، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 60 اليك �سرتيت، برلنغتون فـي تي، 05401، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143999
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

من�سة رقمية تربط البيانات واالأنظمة والربامج لتح�سني خدمات العمالء وجتاربهم فـي 
جمال ال�سيارات.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية
300 ريني�سان�ش �سنرت ديرتويت ميت�سيغان 48265- 3000 الواليات  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143284

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

معدات معاجلة البيانات واأجهزة الكمبيوتر وتطبيقات الهاتف املحمول وتطبيقات الألعاب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة توتال ا�سبورت�س ميدل اي�ست ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب 145, بناية 203, طريق 383, جممع 304 املنامة, البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143285

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

مالب�س لل�ساطئ, قبعات, مالب�س, مالب�س للريا�سة البدنية )مالب�س اجلمباز(, معاطف, 

لبا�س القدم, قفازات, مالب�س حمبوكة, قم�سان, اأحذية, اأحذية ريا�سية, كعاب للجوارب 

الطويلة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة توتال ا�سبورت�س ميدل اي�ست ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب 145, بناية 203, طريق 383, جممع 304 املنامة, البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/11

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143439

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املعاجلة الإدارية لطلبات ال�سراء, تقدمي املعلومات التجارية والن�سح للم�ستهلكني 

)موؤ�س�سة اإر�ساد امل�ستهلكني(, امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية, ا�ست�سارات 

لرتخي�س  التجارية  الإدارة  الفواتري,  حترير  الأعمال,  عن  التحريات  املهنية,  الأعمال 

ال�سلع واخلدمات اخلا�سة باآخرين, تاأجري الآلت واملعدات املكتبية, تنظيم املعار�س لغايات 

جتارية اأو اإعالنية, الدعاية والإعالن اخلارجي, خدمات التعاقد اخلارجي )م�ساعدة فـي 

الإدارية  املعاجلة  بالتجزئة,  بيعها  لغايات  الت�سال  و�سائل  على  ال�سلع  عر�س  الأعمال(, 

لطلبات ال�سراء, العالقات العامة, ن�سر ن�سو�س الدعاية والإعالن, تاأجري الآلت واملعدات 

املكتبية, عر�س ال�سلع على و�سائل الت�سال لغايات بيعها بالتجزئة, تنظيم ال�سرتاك فـي 

املوجودين,  غري  للم�سرتكني  الهاتف  على  الرد  ال�سرائب,  اإعداد  )لالآخرين(,  ال�سحف 

عر�س ال�سلع, تنظيم املعار�س التجارية لغايات جتارية اأو اإعالنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كاف للخزائن - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املويجعي, �سريعة املويجعي, قطعة 285, مكتب 101, �سارع خليفة بن 

زايد وحدة, بناية حممد جوعان را�سد, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143444
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

قا�سرة  م�ستح�سرات  طبية,  غري  ا�ستحمام  اجلو,م�ستح�سرات  تعطري  م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات  لال�ستحمام,  جتميلية  م�ستح�سرات  �سناعية,  لأغرا�س  األوان(  )مزيالت 
جتميل للعناية بالب�سرة, م�ستح�سرات جتميل, مزيالت روائح كريهة لالإن�سان اأو احليوان, 
,منعم  التجميل  لأغرا�س  دهنية  مواد  اأثريية,  زيوت   / عطرية  زيوت  الكولونيا,  ماء 
ال�سعر,  متلي�س  م�ستح�سرات  لل�سعر,  )�سرباي(  رذاذ  لل�سعر,  )لو�سن(  غ�سولت  لل�سعر, 
احلناء )�سبغة م�ستح�سرات التجميل(, بخور, عود البخور, غ�سولت )لو�سن( لأغرا�س 
والروائح,  للعطور  زيوت  التجميل,  لأغرا�س  زيوت  العطور(,  )ل�سناعة  م�سك  التجميل, 
�سامبو, كرميات  التجميل, ماء معطر, خ�سب معطر,  عطور, عطورات, فازلني لأغرا�س 
تبي�س الب�سرة / كرميات تبي�س الب�سرة, �سابون, م�ستح�سرات لإ�سمرار الب�سرة بالتعر�س 
التالك  م�سحوق  ال�سم�س,  من  الوقاية  م�ستح�سرات  جتميل(,  )م�ستح�سرات  لل�سم�س 

للزينة, اأدوات الزينة, م�سحوق طبا�سري نقي للتجميل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع الرحاب للعطور 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 21456, قطعة 18, اجلرف, عجمان, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143446
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

قا�سرة  م�ستح�سرات  طبية,  غري  ا�ستحمام  اجلو,م�ستح�سرات  تعطري  م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات  لال�ستحمام,  جتميلية  م�ستح�سرات  �سناعية,  لأغرا�س  األوان(  )مزيالت 
جتميل للعناية بالب�سرة, م�ستح�سرات جتميل, مزيالت روائح كريهة لالإن�سان اأو احليوان, 
,منعم  التجميل  لأغرا�س  دهنية  مواد  اأثريية,  زيوت   / عطرية  زيوت  الكولونيا,  ماء 
ال�سعر,  متلي�س  م�ستح�سرات  لل�سعر,  )�سرباي(  رذاذ  لل�سعر,  )لو�سن(  غ�سولت  لل�سعر, 
احلناء )�سبغة م�ستح�سرات التجميل(, بخور, عود البخور, غ�سولت )لو�سن( لأغرا�س 
والروائح,  للعطور  زيوت  التجميل,  لأغرا�س  زيوت  العطور(,  )ل�سناعة  م�سك  التجميل, 
�سامبو, كرميات  التجميل, ماء معطر, خ�سب معطر,  عطور, عطورات, فازلني لأغرا�س 
تبي�س الب�سرة / كرميات تبي�س الب�سرة, �سابون, م�ستح�سرات لإ�سمرار الب�سرة بالتعر�س 
التالك  م�سحوق  ال�سم�س,  من  الوقاية  م�ستح�سرات  جتميل(,  )م�ستح�سرات  لل�سم�س 

للزينة, اأدوات الزينة, م�سحوق طبا�سري نقي للتجميل.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع الرحاب للعطور 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 21456, قطعة 18, اجلرف, 

عجمان, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143528

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ع�سارة كهربائية لال�ستخدام املنزيل, مطاحن اأوراق ال�ساي الكهربائية, اأجهزة التخل�س 

من ف�سالت الطعام الكهربائية, اآلت اللحام, روبوتات �سناعية, اأجهزة حلام بالق�سدير, 

تعمل بالغاز, اأجهزة حلام بالق�سدير, كهربائية, اآلت ل�سق الرقاقات, اأجهزة واآلت لت�سنيع 

واأجهزة لقطع  اآلت  اآلت قطع,  الكهربائي,  بالقو�س  اآلت وجهاز للحام  املو�سالت,  اأ�سباه 

املعادن, اآلت واأجهزة لتبديل مكونات اإلكرتونية, اآلت واأجهزة لإ�سافة مكونات اإلكرتونية, 

اآلت جتميع,  اآلت ربط,  اإلكرتونية,  اآلت واأجهزة لتغذية مكونات  و�سائل تغذية لالآلت, 

مقاب�س  كهربائية,  قدرة  اأدوات  تكثف,  معدات  حفر,  اآلت  بالليزر,  معاجلة  واأجهزة  اآلت 

للمثاقب الآلية, اآلت طحن, منا�سري )اآلت(, �سفرات لأدوات القدرة الكهربائية, مبادلت 

طابعات  الطباعة,  اآلت  التوزيع,  اآلت  ال�ستخال�س,  اآلت  اآلت(,  من  )اأجزاء  احلرارة 

لي�ست  دفع  حمركات  الأر�سية(,  للمركبات  )لي�ست  كهربائية  حمركات  الأبعاد,  ثالثية 

التيار  مولدات  بالرياح,  ت�سغل  كهرباء  مولدات  الكهرباء,  مولدات  الأر�سية,  للمركبات 

املرتدد )مبادلت(, اأجهزة توليد قدرة �سم�سية, نافخات هواء بالطرد املركزي, نافخات هواء 

بالتدفق املحوري, ترو�س تخفـي�س احلركة )لي�ست للمركبات الأر�سية(, اآلت رفع, رافعات 
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)م�ساعد(, اأجهزة كهربائية لفتح الباب, اأجهزة اأبواب تلقائية )كهربائية(, اأجهزة �سحب 

غ�ساآلتال�سحون,  املالب�س(,  غ�ساآلت)لغ�سل  غ�ساآلتكهربائية,  كهربائيا,  ت�سغل  ال�ستائر, 

كهربائية,  م�سخات  لالآلت,  م�سخات  )اآلت(,  �سواغط  اآلت(,  من  )اأجزاء  اأ�سطوانات 

اأجهزة  اآلت فرم الطعام,  اآلت تقطيع الطعام,  اآلت خلط الطعام,  اآلت فرم,  اآلت خلط, 

لال�ستخدام فـي حت�سري الطعام, خالطات يدوية كهربائية لالأغرا�س املنزلية, حم�سرات 

طعام كهربائية لال�ستخدام املنزيل, مطاحن قهوة كهربائية, خالطات كهربائية لأغرا�س 

منزلية, ع�سارات كهربائية لأغرا�س منزلية, مطاحن حلم كهربائية لأغرا�س منزلية, 

واأجهزة  اآلت  القمامة,  من  التخل�س  اآلت  كهربائية(,  ثلج  )جرا�سات  الأرز,  �سقل  اآلت 

للتنظيف, كهربائية, مكان�س كهربائية, ملمعات اأر�سيات كهربائية, اآلت نفخ, اآلت �سفط 

الغبار,  لتجميع  كهربائية  اآلت  الكهربائية,  للمكان�س  للغبار  واأكيا�س  مر�سحات  الهواء, 

اأجهزة لتهوية املاء, اآلت تغليف, مر�سحات للمواتري واملحركات, مر�سحات غاز للمحركات, 

اآلت بيع بالعملة, موزعات امل�سروبات لآلت البيع التلقائي, اآلت زراعية, حجرات وح�سانات 

لنمو النباتات لأغرا�س زراعية, اآلت تكوين �سماد, اأجهزة اإمداد كيميائي لال�ستخدام فـي 

خطوط �الإنتاج، �أجهزة معاجلة �لغاز�ت �لعادمة، �آالت تكوين رغوة �ليوريثان، �آالت دهان 

وطالء, اأجهزة لت�سريف ومعاجلة املخلفات والنفايات, قطع غيار ومعدات ملحقة جلميع 

ال�سلع ال�سابق ذكرها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بانا�سونيك كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1006, اوزا كادوما, كادوما -�سي, او�ساكا 571-8501 ,اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143529

فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ماكينة ق�س ال�سعر الكهربائية للحيوانات الأليفة, اأدوات جتعيد الرمو�س, ماكينات حالقة 

�سفرات  اآلت حالقة كهربائية,  اليدوية(,  )الأدوات  القما�س  الزغب من  لإزالة  كهربائية 

كهربائية, �سفرات اآلت حالقة, �سفرات )اأدوات يدوية(, �سفرات لآلت احلالقة الكهربائية, 

�سفرات لآلت ق�س ال�سعر الكهربائية, �سفرات لآلت تهذيب ال�سعر الكهربائية, مق�سات 

�سعر كهربائية, مق�سات �سعر للحيوانات )معدات يدوية(, اآلت كهربائية لتهذيب اللحية, 

اأجهزة اإزالة ال�سعر, كهربائية وغري كهربائية, ملمعات الأظافر, كهربائية وغري كهربائية, 

بالأظافر,  العناية  جمموعات  كهربائية,  وغري  كهربائية  الأظافر,  طالء  جمموعات 

تهذيب  اآلت  الكهربائية,  لالأدوات  )حوامل(  الأدوات  اأحزمة  كهربائية,  وغري  كهربائية 

)اآلت تعمل يدويا(, اآلت كهربائية لتهذيب ال�سعر, اآلت كهربائية لتهذيب �سعر الأذنني, 

كهربائية  مكاوي  ال�سعر,  لتملي�س  كهربائية  مكاوي  الأنف,  �سعر  لتهذيب  كهربائية  اآلت 

يدوية  اأدوات  الرمو�س,  جمعدات  ال�سعر,  لتجعيد  كهربائية  مكاوي  ال�سعر,  لت�سفـيف 

لتجعيد ال�سعر, مكاوي ثياب كهربائية, �سفرات لآلت احلالقة الكهربائية, مبارد اأظافر 

كهربائية, اأجزاء ومعدات ملحقة جلميع ال�سلع ال�سابق ذكرها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بانا�سونيك كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1006, اوزا كادوما, كادوما -�سي, او�ساكا 571-8501 ,اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143530
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

تركيبات الإ�ساءة الفلورية, اآلتالكرتونية للطبخ وت�سخني الأرز, �سوايات �سواء كهربائية 
ل�ستخدام املنزيل ,اأجهزة وتركيبات اإنارة, م�سابيح �سوئية كهربائية, م�سابيح متوهجة, 
اأمنية  م�سابيح  كهربائية,  فواني�س  �سوئية,  جيب  م�سابيح  م�سغرة,  �سوئية  م�سابيح 
اأ�سواء  جدارية,  اأ�سواء  للم�سارح,  �سوئية  اأجهزة  التفريغ,  م�سابيح  متحركة,  بح�سا�سات 
مقاب�س  مكاتب,  م�سابيح  �ساقطة,  اإنارات  جنف,  للجراثيم,  مبيدة  م�سابيح  الأ�سقف, 
م�سابيح كهربائية, فواني�س, اأجهزة �سوئية مركزة, م�سابيح اأمنة, نا�سرات �سوئية, اأجهزة 
اأقالم  متنقلة,  كا�سفة  اأ�سواء  كهربائية,  مراوح  دائرية,  �سوئية  اأجهزة  كا�سفة,  �سوئية 
�سوئية, جتهيزات مطبخية, اأوعية طبخ كهربائية, اأفران مايكرويف, اأجهزة طهي اخلبز, 
غاليات كهربائية, قدور طبخ كهربائية, طنجرة �سغط كهربائية, طباخات اأرز كهربائية, 
م�سخنات اأرز كهربائية, م�سخنات طعام كهربائية, حمم�سة كهربائية, اأفران طبخ, حمم�سة 
اآي�س كرمي  �ساندوت�سات كهربائية, �سانع قهوة كهربائي, �سانع  خبز كهربائية, حمم�سة 
باحلث,  تعمل  بوتاجازات  بالغاز,  تعمل  بوتاجازات  كهربائية,  طبخ  بوتاجازت  كهربائي, 
اأحوا�س  الأغذية,  اأجهزة تخمري ملنتجات  اأحوا�س تربيد كهربائية,  بوتاجازت كهربائية, 
طبخ, حنفـيات, مقايل كهربائية, مربدات, مربدات تعمل بالغاز, جممدات, موزعات ماء, 
معدات ت�سخني وتربيد لتوزيع امل�سروبات ال�ساخنة والباردة, مربدات مياه, �سانعات الثلج, 
�سناديق حافظة للثلج, كهربائية, خزانات مربدة ب�سا�سات عر�س, واجهات مربدة, حمولت 
تهوية  مراوح  كهربائية,  مراوح  تهوية,  ومعدات  اأجهزة  هوائي,  تربيد  وحدات  �ساخنة, 
لال�ستخدام املنزيل, مزيالت رطوبة, مرطبات, �ستائر هوائية, مراوح �سقف, مراوح تهوية, 
م�سرع اإلكرتو�ستاتيكي لتنقية الهواء, منفاخ هواء اإلكرتوين لوحدات التربيد اأو التهوية, 
اأجهزة  الهواء, جمموعات فالتر,  تنقية  الهواء, م�سفـيات لأجهزة  تنقية  اأجهزة ومعدات 
تنقية الهواء, اأجهزة ت�سخني الهواء, اأجهزة تربيد الهواء, اأجهزة تربيد الهواء للمركبات, 
كهربائية,  �سجاجيد  �سخانات  حرارية,  مبادلت  الهواء,  تربيد  لأجهزة  هوائية  م�سافـي 
دفايات هوائية كهربائية, بطانيات كهربائية, لي�ست لال�ستخدام الطبي, �سخانات م�سعة 
كهربائية, ماء �ساخن لأجهزة تدفئة هوائية, اأجهزة تدفئة هوائية كهربائية, �سخانات اأقدام 
كهربائية, اأجهزة تدفئة لالأر�سيات, �سخانات للمركبات, �سخانات ماء كهربائية, غاليات 
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تعمل بالغاز, �سخانات ماء, �سخانات ماء تعمل بالغاز, م�سخات حرارية, �سخانات ماء تعمل 
بالطاقة ال�سم�سية, اأجهزة عالج املاء املهدر, اأجهزة تزويد املياه, معدات مياه, اآلية, اأجهزة 
بخار,  حمامات  �سطف,  ماء  بنافورات  مزودة  املرحا�س  مقاعد  وحدات  �سحية,  ومعدات 
اأماكن ال�ستحمام, اأجهزة ال�ستحمام, روؤو�س ال�ستحمام, غاليات ماء, اأحوا�س ال�ستحمام, 
معدات احلمامات, ر�سا�سات اأحوا�س ال�ستحمام, حمامات الدوامات, مراحي�س, مراحي�س 
ميكن  اأحوا�س  حملها,  ميكن  حمامات  ا�ستحمام,  اأحوا�س  املاء,  تاأين  اأجهزة  احلمامات, 
اإزالة ع�سر  اأجهزة  )اأجزاء من معدات �سحية(, معقمات,  اليدين  اأحوا�س غ�سيل  حملها, 
كهربائية  ماكينات  املالب�س,  جتفـيف  ماكينات  التجفـيف,  اأجهزة  املاء,  تنقية  اأجهزة  املاء, 
جمففات  لل�سعر,  كهربائية  جمففات  لليدين,  كهربائية  جمففات  املالب�س,  لتجفـيف 
تنظيف  اأجهزة  لل�سعر,  كهربائية  مبخرات  ال�سحون,  جمففات  لل�سحون,  كهربائية 
الوجه بالبخار )حمامات بخار(, معدات كهربائية لتنظيف الوجه من البثور, مو�سدات 
كهربائية, حمامات بخار للوجه, اأجهزة بخار لالأقم�سة, ماكينات الري لأغرا�س زراعية, 
مولدات ال�سباب لأغرا�س تلطيف الهواء, وتنقيته وتعقيمه, فتحات التهوية, اأجهزة اإزالة 
الروائح الكريهة من الهواء, اأجهزة لتوليد ماء فوق نقي, اأجهزة مترير لتربيد املاء, اأجهزة 
معاجلة ال�سوائل ال�سارة, فوهات هوائية لتلطيف الهواء, معدات ترميد حراري, معدات 
�سحية(,  معدات  من  )اأجزاء  اليدين  غ�سل  اأحوا�س  املذيبات,  تدوير  واإعادة  ا�ستخال�س 
منظمات حرارة اأوتوماتيكية مل�سعات الت�سخني املركزي, وحدات ملفات ذات مراوح لتلطيف 
الهواء, اأجهزة تاأين ملعاجلة الهواء اأو املاء, مولدات ماء الأوزون, حاويات التربيد, حاويات 

التجميد, حمم�سات القهوة, اأجزاء ومعدات ملحقة جلميع ال�سلع ال�سابق ذكرها.
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143531
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سبكة متديد�ت �أ�سالك كهربائية حتت �لبالط، جهاز �سوتي، �سماعات ال�سلكية،كامري�ت، 
علب كامريات, كامريات ثابتة رقمية, اإطارات �سور رقمية, بطاريات, خاليا جافة, بطاريات 
قابلة لإعادة ال�سحن, مراكم كهربائية, بطاريات كهربائية للمركبات, بطاريات كهربائية 
نيكل  بطاريات  بطاريات,  �سواحن  املحمولة,  للهواتف  بطاريات  الكهربائية,  للمركبات 
كادميوم, بطاريات نيكل-هيدريد معدن, بطاريات ليثيوم, بطاريات اأيونات الليثيوم, خاليا 
�سواحن  الكهرباء,  لتوليد  �سم�سية  األواح  كهربائية,  حمولت  �سم�سية,  وقود,بطاريات 
تعمل  مفاتيح  الأ�سالك,  لتمديد  كهربائية  ومعدات  اأجهزة  كهربائية,  ملركبات  بطاريات 
خفت  مفاتيح  كهربائية,  مقاب�س  كهربائية,  مفاتيح  كهربائية,  مو�سالت  بال�ست�سعار, 
الإ�ساءة, مفاتيح الوقت, مفاتيح مغناطي�سية, خافتات الإ�ساءة, لوحات املفاتيح, �سناديق 
مفاتيح كهربائية, كابالت كهربائية, جماري متديدات كهربائية, قنوات كهرباء, حوامل 
كابالت كهربائية, كوابح الإ�ساءة, قاطعات التيار, مفاتيح كهرومغناطي�سية, واقيات دوائر 
الكهربائي,  التيار  ماآخذ  القدرة,  توزيع  �سناديق  احلراري,  التمور  واقيات  كهربائية, 
التيار  ماآخذ  �سفائح  الكهربائي,  التيار  ماآخذ  اأغطية  التيار,  حمولت  التيار,  مو�سالت 
الكهربائي, هوائيات, هوائيات, لوحات توزيع )الكهرباء(, وحدات ر�سد القدرة الكهربائية, 
لوحات حتكم )فـي الكهرباء(, لوحات موؤ�سرة, وحدات طرفـية )كهرباء(, اأ�سواء موؤ�سرة, 
للهواتف, مالئمات كهربائية, مهايئات قدرة, وحدات  الإر�سال, مقاب�س منطية  م�سابيح 
متديد  قنوات  لل�سبكات,  منطية  مقاب�س  كهربائية,  قدرة  متديد  اأحبال  اأر�سية,  طرفـية 
ات�سال  اأجهزة  بالفـيديو,  داخلي  ات�سال  اأجهزة  اإنذار,  ومعدات  اأجهزة  كهربائية,  اأ�سالك 
كا�سفات  الزجاج,  ك�سر  كا�سفات  ال�سرقة,  �سد  تنبيه  اأجهزة  غاز,  ت�سريب  منبهات  داخلي, 
اأ�سعة حتت احلمراء �سلبية, كا�سفات اأ�سعة حتت احلمراء, اأجرا�س اأبواب كهربائية, اأجهزة 
منبهات  احلريق,  كا�سفات  احلريق,  منبهات  تنبيه,  اإ�سارات  ل�سلكية,  واإر�سال  ا�ستقبال 
اأقفال  طوارئ,  تنبيه  اأ�سواء  طوارئ,  اإر�سال  اأ�سواء  كهربائية,  تنبيه  اأ�سواء  الطوارئ, 
كهربائية, اأنظمة مراقبة بالفـيديو, اأجهزة حتكم فـي الو�سول, اأجهزة التعرف على الوجه 
لأجهزة التحكم فـي الو�سول, اأنظمة التحكم فـي الو�سول من خالل التعرف على حدقة 
العني, كامريات لتاأمني التعرف على حدقة العني, كامريات مراقبة, اإ�سارات خروج م�ساءة, 
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ومعدات  اأجهزة  بعد,  عن  لالت�سال  ومعدات  اأجهزة  بعد,  عن  للمراقبة  ومعدات  اأجهزة 
للتحكم عن بعد, اأجهزة مذياع, م�سجالت وم�سغالت �سرائط �سوتية, م�سغالت وم�سجالت 
�سوتية رقمية, م�سغالت وم�سجالت فـيديو رقمية, م�سغالت و�سائط حممولة, م�سغالت 
MP3, علب مل�سغالت و�سائط حممولة, �سماعات �سوت, اأنظمة تنغيم جم�سمة, م�سخمات, 
م�سخمات قدرة, مكربات �سوت, م�سغالت ت�سجيالت, اأقرا�س دوارة مل�سغالت الت�سجيالت, 
م�سجالت �سوت رقمية, معاجلات �سوتية رقمية, �سماعات راأ�س, �سماعات اأذن, م�سجالت 
�سترييو, مكونات م�سجالت �سترييو, مازجات ال�سوت, اأجهزة تنظيف راأ�س �سوتي, كابالت 
األياف �سوئية, كابالت �سوت وفـيديو, اأنظمة مكربات �سوت ل�سلكية ت�ستمل على مكربات 
�سوت, واأجهزة اإر�سال وا�ستقبال, و�سماعات, وم�سخمات �سوت ومنغمات, معادلت �سوت, 
الروؤية اخللفـية  لل�سيارات, كامريات  اأجهزة �سوت  اإليكرتونية,  اإ�سارات �سوتية  معاجلات 
ال�سوت,  م�سخمات  ال�سوت,  مكربات  للمركبات,  اخللفـية  الروؤية  مراقبات  للمركبات, 
مبدلت اأقرا�س اأوتوماتيكية, اأجهزة فـيديو, جمموعات تلفاز, تلفازات البالزما, لوحات 
بالعر�س  تلفازات  للتلفازات,  مهيئة  تثبيت  ما�سكات  للتلفازات,  حوامل  بالزما,  عر�س 
البلوري ال�سائل )LCD(, �سا�سات عر�س بلوري �سائل, لوحات عر�س بلوري �سائل, مراقبات 
لل�سوء  باعثة  ثنائية  ب�سمامات  عر�س  �سا�سات  ل�سلكية,   )LCD( �سائل  بلوري  عر�س 
ع�سوية )OLED(, تلفازات ب�سمامات ثنائية باعثة لل�سوء ع�سوية )OLED(, �سمامات 
م�سحوبة  تلفازات  الأبعاد,  ثالثية  تلفازات   ,)OLED( ع�سوية  لل�سوء  باعثة  ثنائية 
�سائل  بلوري  عر�س  اأجهزة  عر�س,  اأجهزة  فـيديو,  منغمات  وفـيديو,  �سوت  مب�سغالت 
فـيديو,  �سرائط  م�سغالت  فـيديو,  �سرائط  م�سجالت  العر�س,  لأجهزة  عد�سات   ,)LCD(
م�سجالت كامريا, حامالت ثالثية للكامريات, م�سجالت DVD, م�سغالت DVD, اأجهزة 
ا�ستقبال تلفاز بكابل, اأجهزة ا�ستقبال, مكونات وبرجميات حا�سوبية لعر�س مواد تعليمية, 
لوحات عر�س اإليكرتونية, كامريات فـيديو للبث, مكونات وبرجميات حا�سوبية لال�ستخدام 
فـي لتاأليف الــ DVD, �سا�سات عر�س ب�سمامات ثنائية باعثة لل�سوء, كامريات مثبتة فـي 
املركبات, كامريات ر�سد �سبكة, كامريات مراقبة فـيديو, مغريات ال�سور املبا�سرة, من�سورات 
اإليكرتونية قابلة للتنزيل, اأجهزة ر�سد فـيديو, حمولت فـيديو, اأجهزة مزج فـيديو, اأنظمة 
�سوتية,  و�سماعات  �سوت  ومكربات  رقمية,  فـيديو  م�سغالت  على  ت�ستمل  منزيل,  م�سرح 
وحدات توزيع اإ�سارات فـيديو, اأجهزة التعرف على ال�سورة, نظارات ثالثية الأبعاد, اأجهزة 
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م�سغالت  �سوئية,  اأقرا�س  م�سجالت  �سوئية,  اأقرا�س  حمركات  �سناعي,  قمر  ا�ستقبال 
ذكية,  هواتف  حممولة,  هواتف  هواتف,  الفاك�س,  اآلت  ات�سال,  اأجهزة  �سوئية,  اأقرا�س 
معلقات,  علب,  بطاريات,  جمموعات  حتديدا,  حممولة,  لهواتف  ملحقات  ذكية,  �ساعات 
�سوت,  ومكربات  اأذن  �سماعات  راأ�س,  �سماعات  القدرة,  م�سادر  مهيئات  حوامل,  �سواحن, 
اأدوات طليقة اليدين للهواتف املحمولة, هواتف ل�سلكية, اآلت الرد التلقائي على الهاتف, 
اإر�سال  اأجهزة   ,)GPS( العاملي  املواقع  حتديد  نظام  اأجهزة  للفروع,  خا�سة  حمولت 
م�سفرة(,  )حوا�سيب  للمركبات  مالحة  اأجهزة  ت�سفـري,  وفك  ت�سفـري  اأجهزة  وا�ستقبال, 
اأنظمة مالحة لل�سيارات, نظام اإ�سارات رقمي, اأجهزة حتكم عن بعد, اأجهزة اإر�سال واأجهزة 
ا�ستقبال للتحكم عن بعد, اأجهزة لتوزيع اأو التحكم فـي الكهرباء, اأجهزة حتكم فـي القدرة 
الكهربائية, اأجهزة حتكم منطقية قابلة للربجمة, حوا�سيب, اأجهزة طرفـية للحوا�سيب, 
اأقرا�س �سلبة,  حوا�سيب لوحية, حوا�سيب حممولة, حوا�سيب قابلة لالرتداء, حمركات 
حرب  خراطي�س  للحوا�سيب,  طابعات  ال�سور,  ما�سحات  العاملي,  الت�سل�سلي  الناقل  كابالت 
فـيديو,  طابعات  �سور,  طابعات  فارغة,  تباع  حرب  خراطي�س  احلوا�سيب,  لطابعات  فارغة 
نا�سخات األوان رقمية, نا�سخات متعددة الوظائف, طابعات متعددة الوظائف, األواح �سوداء 
اإليكرتونية, األواح بي�ساء اإليكرتونية, بطاقات حوا�سيب �سخ�سية, لوحات مفاتيح حا�سوبية, 
حمركات اأقرا�س مرنة, قارئات بطاقات اإليكرتونية, قارئات وكاتبات بطاقات اإليكرتونية, 
اإليكرتونية  طرفـية  وحدات  ال�سوئية,  الأ�سرطة  ما�سحات  العمودية,  الأ�سرطة  قارئات 
حا�سبة  اآلت  النقدية,  للمدفوعات  اإليكرتونية  ت�سجيل  ماكينات  املحمولة,  للبيانات 
نا�سخات منافذ  الإيرثنت,  را�سدات )مكونات حا�سوبية(, مهيئات  اإليكرتونية, موجهات, 
احلا�سوب, خرائط اإليكرتونية قابلة للتنزيل, ملفات �سور وفـيديو قابلة للتنزيل, ملفات 
بيانات اإليكرتونية قابلة للتنزيل لربامج حا�سوبية, اأقرا�س �سور رقمية م�سجلة م�سبقا, 
اأجهزة  والر�سومات,  ال�سور  ملعاجلة  حا�سوبية  برجميات  للتنزيل,  قابلة  حا�سوبية  برامج 
خمتربية وبحث علمي, مكونات وبرجميات حا�سوبية للتعرف على ال�سور لالأمن واملراقبة, 
تردد  م�سمنات  �مل�سانع،  �إنتاج  خلطوط  بالفـيديو  ملر�قبة  حا�سوبية  وبرجميات  مكونات 
ل�سلكي, �سبكات حا�سوبية, خوادم حا�سوبية, و�سائط تخزين بيانات, �سرائط فـيديو فارغة, 
�سوت  �سرائط  والفـيديو,  ال�سوت  �سرائط  وم�سغالت  مل�سجالت  الراأ�س  تنظيف  �سرائط 
فارغة, اأقرا�س مرنة فارغة, اأقرا�س �سوئية فارغة, بطاقات ذاكرة, بطاقات ذاكرة دائرة 
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متكاملة, اأجهزة قيا�س الإ�سعاع, عدادات, مقايي�س التيار الكهربائي, مقيا�س درجة احلرارة, 
مقايي�س  الأوزان,  قيا�س  اآلت  الكهربائي,  اجلهد  فرق  مقايي�س  طبية,  لأغرا�س  لي�س 
اخلطوات, اأجهزة ر�سد ا�ستهالك الفرد من ال�سعرات احلرارية لال�ستخدام اأثناء الأن�سطة 
الأن�سطة  اأثناء  لال�ستخدام  الريا�سية  التمرينات  ودرجة  قوة  ر�سد  اأجهزة  الريا�سية, 
�أجهزة  �لو�ط،  مقايي�س  �ملاء،  مقايي�س  �لغاز�ت،  مقايي�س  �لكهرباء،  مقايي�س  �لريا�سية، 
قيا�س امل�سافات, اأجهزة ا�ست�سعار, �سمامات ثنائية باعثة لل�سوء, حوا�سيب م�سغرة, اأ�سباه 
منغمات  اأك�سجني,  منظمات  متكاملة,  دوائر  مو�سالت,  اأ�سباه  ذاكرة  اأجهزة  مو�سالت, 
الإ�سارات, م�سمنات تردد ل�سلكي, حمققات العمالت النقدية, م�سنفات العمالت النقدية, 
كهربائية,  قدرة  اإمداد  وحدات  النقدية,  الأوراق  م�سنفات  النقدية,  الأوراق  حمققات 
حمولت تيار مبا�سر/تيار مبا�سر, م�ستحثات )كهرباء(, مكثفات كهربائية, مكثفات قدرة, 
�سمامات ثنائية, ترانز�ستورات, مر�سحات اإ�سارات كهربائية, مر�سحات لتخفـي�س ال�سو�ساء 
�سوئية,  ا�ست�سعار  اأجهزة  �سوئية,  اإر�سال  اأجهزة  �سوئية,  م�سمنات  كهرومغناطي�سية, 
حرارية,  م�ست�سعرات  حمولت,  كهربائية,  دوائر  �سوئية,  عد�سات  �سوئية,  مو�سالت 
قيا�س  اأجهزة  كهربائية,  مقاومات  �سوتية-�سوئية,  اأجهزة  مذبذبات,  متغرية,  مقاومات 
رقاقات  ملفات  للمغناطي�سية,  مقاومة  اأجهزة  م�سفرات,  حرارية,  قطوع  اجلهد,  فرق 
اأجهزة حتكم  مل�س,  تيار كهربائي, لوحات  كهربائية, ملفات خانقة كهربائية, م�ست�سعرات 
موجات  مر�سحات  �سطحية,  �سوتية  موجات  اأجهزة  الجتاه,  مزدوجة  اأجهزة  بعد,  عن 
�سوتية �سطحية, و�سائل موازنة الإر�سال, موزعات قدرة كهربائية, اأجهزة ات�سال ل�سلكي, 
مكربات تردد ل�سلكي, موالفات تردد, �سمامات ثنائية ليزرية, قلوب مغناطي�سية, م�ساهر, 
كهربائية,  عاك�سات  كهربائية,  قدرة  اإمداد  وحدات  لولبية,  ملفات  كهربائية,  مرحالت 
�سد  واقية  اأجهزة  مطبوعة,  دوائر  لوحات  كهربائية,  دوائر  لوحات  كهربائية,  موؤقتات 
اأجهزة  املختربي,  اأو  العلمي  تاأين لال�ستخدام  اأجهزة  الكهربائية,  للدوائر  الزائد  احلمل 
لأجهزة  داخلية  تربيد  مراوح  �سمام,  مذبذبات  املاء,  اأو  الهواء  ملعاجلة  لي�ست  تاأين, 
اأجهزة ليزر, لي�ست لأغرا�س طبية,  اإليكرتونية, مراوح تربيد داخلية لأجهزة ات�سالت, 
الطرق  اإ�سارات  �سوتية,  فوق  للح�سرات  طاردة  اأجهزة  النجارة,  لأغرا�س  التمييز  اأدوات 
زمنية  �ساعات  للقطع,  قابلة  غري  كهربائية  قدرة  اإمداد  وحدات  امليكانيكية,  اأو  ال�سوئية 
)�أجهزة ت�سجيل �لوقت(، مهيئات �ت�ساآالتخطوط �لقدرة، موؤ�سر�ت درجة �حلر�رة، مقايي�س 
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الرطوبة, جماهر دقيقة, خوذات وقائية, خوذات لركوب اخليل, خوذات وقائية للريا�سات, 
روبوتات �سبيهة بالإن�سان مزودة بالذكاء ال�سطناعي, روبوتات لال�ستخدام ال�سخ�سي اأو 
الرتفـيهي, روبوتات لال�ستخدام املختربي, اأجهزة حتكم فـي درجة احلرارة, كتل وحدات 
ملزارع  حا�سنات  املو�سالت,  اأ�سباه  فح�س  اأجهزة  ال�سور,  معاجلات  كهربائية,  طرفـية 
املختربي,  لال�ستخدام  النباتات  منو  حجرات  املختربي,  لال�ستخدام  حا�سنات  البكرتيا, 
مقاعد نظيفة لال�ستخدام املختربي, خزانات اأمان حيوي لال�ستخدام املختربي, مكونات 
وبرجميات حا�سوبية لــ VLC )ات�سالت ال�سوء املرئي( لإر�سال بيانات اإليكرتونية, حتديدا 
 ,)IoT( فـيديو, ومو�سيقى, ون�س و�سوت, مكونات وبرجميات حا�سوبية لإنرتنت الأ�سياء
مكونات   ,)M2M( ماكينة  اإلى  ماكينة  من  لالت�سال  حا�سوبية  وبرجميات  مكونات 
لإدارة  حا�سوبية  وبرجميات  مكونات  كالم,  اإلى  ن�س  من  للتحويل  حا�سوبية  وبرجميات 
معلومات �لعميل، مكونات وبرجميات حا�سوبية الأنظمة نقاط �لبيع )POS(, خوادم قواعد 
بيانات حا�سوبية, برجميات جماعية حا�سوبية, برجميات حو�سبة �سحابية قابلة للتنزيل, 
وحدات حتكم اإليكرتونية للمركبات, وحدات حتكم اإليكرتونية لبطاريات املركبات, �سا�سات 
رقمية,  اللوحات  مقايي�س  ال�سوتية,  باملوجات  ت�سوير  اأجهزة  للمركبات,  علوية  عر�س 
اأجهزة حفظ البيانات الإليكرتونية, اأجهزة تخزين البيانات الإليكرتونية, مالب�س للوقاية 
واحلرائق,  والإ�سعاع  احلوادث,  من  للوقاية  قفازات  واحلرائق,  والإ�سعاع  احلوادث,  من 

اأجزاء ومعدات ملحقة جلميع ال�سلع ال�سابق ذكرها.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بانا�سونيك كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1006, اوزا كادوما, كادوما -�سي, او�ساكا 571-8501 ,اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143627

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الولء  وبرامج  والع�سوية  التحفـيزية  املكافاآت  برامج  طبيعة  فـي  الرتويجية  اخلدمات 

واإدارة برامج ولء امل�ستهلك واخلدمات الرتويجية فـي طبيعة التنظيم والت�سغيل والإدارة 

الرتويجية  واملعلومات  للعمالء  املكافاآت  وبرامج  واحلوافز  الولء  برامج  على  والإ�سراف 

واخلدمات ال�ست�سارية املقدمة لالأع�ساء وامل�سرتكني فـي خطط وبرامج الولء التحفـيزية 

والإدارة والتنظيم والت�سغيل والإ�سراف على ولء العمالء اأو خطط احلوافز اأو الرتويج 

واملكافاآت  احلوافز  برامج  على  والإ�سراف  والإدارة  والتنظيم  الرتويجية  واخلدمات 

والع�سوية اأو الولء وغريها من اخلطط الرتويجية وخدمات جتميع وحتليل وا�سرتجاع 

واإدارة  والإعالن  واملنتجعات  الفنادق  نزلء  فـي جمال  الكمبيوتر  بيانات  معلومات قاعدة 

اأعمال الفنادق واأبحاث الت�سويق والدعاية والإعالن واأبحاث الأعمال والإعالن بالربيد 

لنزلء  الأعمال  خدمات  وتوفـري  للفنادق  التجارية  املعلومات  وجتميع  وتوفـري  املبا�سر 

الفنادق واملنتجعات, خدمات الت�سويق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساجنري - ل انرتنا�سيونال 

هوتيل ماجنمينت ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: تريدينيت ت�سامربز, �س.ب: 146, روتد تاون, تورتول, جزر العذراء 

الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143629
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأدوية لالأغرا�س الب�سرية, كب�سولت لغايات �سيدلنية, كب�سولت لالأدوية, م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات  طبية,  لغايات  عقاقري  �سيدلنية,  كيميائية  م�ستح�سرات  �سيدلنية, 
كيميائية  م�ستح�سرات  طبية,  لغايات  حيوية  م�ستح�سرات  �سيدلنية,  لغايات  كيميائية 

لغايات طبية, كوا�سف العالمات احليوية الت�سخي�سية لالأغرا�س الطبية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجني )بيجينج( املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 30, رود �ساين�س بارك, زوجن - جوان - كون ليف �ساين�س بارك, 
�ساجنبينج دي�سرتيكت, بيجينج, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143744
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

و�لت�سويق  �ملكتبي  �لن�ساط  وتفعيل  �الأعمال  وتوجيه  و�إد�رة  و�الإعالن  �لدعاية  خدمات 
والإعالن  والدعاية  املجالت  واإعالنات  بالراديو  والإعالن  املبا�سرة  والدعاية  والإعالن 
على  املبا�سرة  والدعاية  والإعالن  ال�سينما  واإعالنات  اإعالنية  )لوحة(  ولفتة  اخلارجي 
�سبكات الكمبيوتر وخدمات الدعاية والت�سويق التي تقدمها و�سائل التوا�سل الجتماعي 
وترويج الأعمال وت�سنيف املنتجات وعرو�س املنتج وخدمات عر�س املنتج وخدمات ترتيب 
املنتج  وت�سويق  الأعمال  ترويج  عرو�س  وخدمات  بالتجزئة  البيع  متجر  نافذة  عر�س 
املعار�س والعرو�س  الأحداث )الفعاليات( لغايات  والرتويج للمنا�سبات اخلا�سة وتنظيم 
التجارية واأغرا�س ترويجية واإعالنية واأبحاث الت�سويق وحتليل ال�سوق واإعداد الدرا�سات 
الأعمال  وا�ستطالعات  والت�سويق  الأعمال  حول  ا�ستف�سارات  اأو  ومعلومات  الت�سويقية 
الأ�سواق  وتوفـري  الإنرتنت  وعرب  املتاجر  عرب  لالآخرين  التجارية  املعامالت  وترتيب 
البيع  وخدمات  بالتجزئة  البيع  وخدمات  اخلدمات  اأو  و/  ال�سلع  لبائعي  الإنرتنت  عرب 
بالتجزئة عرب الإنرتنت فـيما يتعلق ببيع املالب�س والأحذية واأغطية الراأ�س واملجوهرات 
العناية  بال�سعر وم�ستح�سرات  العناية  التجميل وم�ستح�سرات  وال�ساعات وم�ستح�سرات 
وال�سامبو  وال�سابون  التجميل  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  باجل�سم 
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اجل�سم  ومعطرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  الب�سرة  ومرطبات  الب�سرة  ومنظفات 
و�سابون الغت�سال و�سابون ال�ستحمام وم�ستح�سرات تنظيف اجل�سم والعناية باجلمال 
العناية  وم�ستح�سرات  الوجه  وم�ستح�سرات  باجل�سم  للعناية  التجميل  وم�ستح�سرات 
الفم  نظافة  وم�ستح�سرات  الدوائية  غري  الزينة  وم�ستح�سرات  الدوائية  غري  بالب�سرة 
ال�سابون,  ومنتجات  املعطر  وال�سابون  الكرميي  وال�سابون  اجل�سم  و�سابون  والعطور 
ال�ستحمام  وكرمي  ال�ستحمام(  ماء  اإلى  ت�ساف  ومطريات  )مرطبات  ال�ستحمام  قنابل 
وم�ستح�سرات  الرغوية  ال�ستحمام  وم�ستح�سرات  ال�ستحمام  وزيت  ال�ستحمام  وجل 
والأو�سحة  العطرية  العطرية  والزيوت  الأ�سا�سية  والزيوت  الدوائية  غري  ال�ستحمام 
الرجال  الن�سائية ومالب�س  واملالب�س  ال�سباحة  ال�سم�سية ومالب�س  والنظارات  والنظارات 
ومالب�س الأطفال واجلينز والبدلت وال�سرتات واملعاطف والبدلت الريا�سية والقم�سان 
وقم�سان البولو والقم�سان والأحزمة واأقنعة الوجه والأحذية واأحذية املدربني وال�سنادل 
املقلدة  واجللود  واجللود  الظهر  وحقائب  واملحافظ  والأمتعة  واحلقائب  وال�سبا�سب 
واملظالت وال�سما�سي واملالب�س الداخلية ومالب�س النوم والبيجامات واملالب�س الريا�سية 
وربطات العنق وربطات العنق واجلوارب ومالب�س حمبوكة والقبعات وزجاجات املاء ال�ساخن 
الر�سا�س  واأقالم  ال�سفر  جوازات  وحافظات  والقرطا�سية  املحمول  الهاتف  وحافظات 
وحامالت �سماعات الأذن وحقائب املكياج واحلقائب واأطباق احللي وف�سبان من املجوهرات 
و�سناديق املجوهرات والأكواب وزجاجات املياه واملن�سوجات املنزلية والفرا�س والبطانيات 
والو�سائد واملنا�سف وال�ستائر واملناديل ومفار�س املائدة والوقايات وح�سائر املكان ومفر�س 
املائدة واأواين الطعام واأدوات املائدة واأدوات املطبخ واألواح التقطيع واأطباق واأكواب واأدوات 
مائدة و�سواين و�سناديق تخزين و�سالل تخزين وخطافات )عالقات( معطف ومزهريات 
واإطارات  و�سور  حمامات  وجتهيزات  اإ�ساءة  وتركيبات  واأ�سواء  منزلية  وديكورات  ومرايا 
وامل�سابيح  والأواين  واأباريق  واأوعية تخزين  و�ساعات  الغرف  �سور وم�ستح�سرات تعطري 
وظالل امل�سباح وال�سموع وخدمات املعلومات وال�ست�سارات وال�ست�سارات املتعلقة مبا �سبق 

ذكره.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فوغا كلو�سيت املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 24 بيدفورد رو, لندن دبليو �سي 1 ار 4 تي كيو, اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143745
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

و�لت�سويق  �ملكتبي  �لن�ساط  وتفعيل  �الأعمال  وتوجيه  و�إد�رة  و�الإعالن  �لدعاية  خدمات 
والإعالن  والدعاية  املجالت  واإعالنات  بالراديو  والإعالن  املبا�سرة  والدعاية  والإعالن 
على  املبا�سرة  والدعاية  والإعالن  ال�سينما  واإعالنات  اإعالنية  )لوحة(  ولفتة  اخلارجي 
�سبكات الكمبيوتر وخدمات الدعاية والت�سويق التي تقدمها و�سائل التوا�سل الجتماعي 
وترويج الأعمال وت�سنيف املنتجات وعرو�س املنتج وخدمات عر�س املنتج وخدمات ترتيب 
املنتج  وت�سويق  الأعمال  ترويج  عرو�س  وخدمات  بالتجزئة  البيع  متجر  نافذة  عر�س 
املعار�س والعرو�س  الأحداث )الفعاليات( لغايات  والرتويج للمنا�سبات اخلا�سة وتنظيم 
التجارية واأغرا�س ترويجية واإعالنية واأبحاث الت�سويق وحتليل ال�سوق واإعداد الدرا�سات 
الأعمال  وا�ستطالعات  والت�سويق  الأعمال  حول  ا�ستف�سارات  اأو  ومعلومات  الت�سويقية 
الأ�سواق  وتوفـري  الإنرتنت  وعرب  املتاجر  عرب  لالآخرين  التجارية  املعامالت  وترتيب 
البيع  وخدمات  بالتجزئة  البيع  وخدمات  اخلدمات  اأو  و/  ال�سلع  لبائعي  الإنرتنت  عرب 
بالتجزئة عرب الإنرتنت فـيما يتعلق ببيع املالب�س والأحذية واأغطية الراأ�س واملجوهرات 
العناية  بال�سعر وم�ستح�سرات  العناية  التجميل وم�ستح�سرات  وال�ساعات وم�ستح�سرات 
وال�سامبو  وال�سابون  التجميل  وم�ستح�سرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  باجل�سم 
اجل�سم  ومعطرات  بالب�سرة  العناية  وم�ستح�سرات  الب�سرة  ومرطبات  الب�سرة  ومنظفات 
و�سابون الغت�سال و�سابون ال�ستحمام وم�ستح�سرات تنظيف اجل�سم والعناية باجلمال 
العناية  وم�ستح�سرات  الوجه  وم�ستح�سرات  باجل�سم  للعناية  التجميل  وم�ستح�سرات 
الفم  نظافة  وم�ستح�سرات  الدوائية  غري  الزينة  وم�ستح�سرات  الدوائية  غري  بالب�سرة 
ال�سابون,  ومنتجات  املعطر  وال�سابون  الكرميي  وال�سابون  اجل�سم  و�سابون  والعطور 
ال�ستحمام  وكرمي  ال�ستحمام(  ماء  اإلى  ت�ساف  ومطريات  )مرطبات  ال�ستحمام  قنابل 
وم�ستح�سرات  الرغوية  ال�ستحمام  وم�ستح�سرات  ال�ستحمام  وزيت  ال�ستحمام  وجل 
والأو�سحة  العطرية  العطرية  والزيوت  الأ�سا�سية  والزيوت  الدوائية  غري  ال�ستحمام 
الرجال  الن�سائية ومالب�س  واملالب�س  ال�سباحة  ال�سم�سية ومالب�س  والنظارات  والنظارات 
ومالب�س الأطفال واجلينز والبدلت وال�سرتات واملعاطف والبدلت الريا�سية والقم�سان 
وقم�سان البولو والقم�سان والأحزمة واأقنعة الوجه والأحذية واأحذية املدربني وال�سنادل 
املقلدة  واجللود  واجللود  الظهر  وحقائب  واملحافظ  والأمتعة  واحلقائب  وال�سبا�سب 
واملظالت وال�سما�سي واملالب�س الداخلية ومالب�س النوم والبيجامات واملالب�س الريا�سية 
وربطات العنق وربطات العنق واجلوارب ومالب�س حمبوكة والقبعات وزجاجات املاء ال�ساخن 
الر�سا�س  واأقالم  ال�سفر  جوازات  وحافظات  والقرطا�سية  املحمول  الهاتف  وحافظات 
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وحامالت �سماعات الأذن وحقائب املكياج واحلقائب واأطباق احللي وف�سبان من املجوهرات 
و�سناديق املجوهرات والأكواب وزجاجات املياه واملن�سوجات املنزلية والفرا�س والبطانيات 
والو�سائد واملنا�سف وال�ستائر واملناديل ومفار�س املائدة والوقايات وح�سائر املكان ومفر�س 
املائدة واأواين الطعام واأدوات املائدة واأدوات املطبخ واألواح التقطيع واأطباق واأكواب واأدوات 
مائدة و�سواين و�سناديق تخزين و�سالل تخزين وخطافات )عالقات( معطف ومزهريات 
واإطارات  و�سور  حمامات  وجتهيزات  اإ�ساءة  وتركيبات  واأ�سواء  منزلية  وديكورات  ومرايا 
وامل�سابيح  والأواين  واأباريق  واأوعية تخزين  و�ساعات  الغرف  �سور وم�ستح�سرات تعطري 
وظالل امل�سباح وال�سموع وخدمات املعلومات وال�ست�سارات وال�ست�سارات املتعلقة مبا �سبق 

ذكره.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فوغا كلو�سيت املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 24 بيدفورد رو, لندن دبليو �سي 1 ار 4 تي كيو, اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143746
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الورق  من  مناديل  للموائد,  الورق  من  مناديل  )قرطا�سية(,  الورق  من  �سفائح  الورق, 
لإزالة م�ستح�سرات التجميل, ورق تواليت, منا�سف من الورق, مناديل من الورق للموائد, 
منا�سف للوجه من الورق, �سحون من الورق, ورق ن�سخ)قرطا�سية(, اأوراق م�سنوعة من 

الورق اأو البال�ستيك لتغليف الأطعمة, ورق من لباب اخل�سب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتوبوليك لل�سناعات الورقية �س ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ال�سهل, اأبراج بحريات جمريا, �س.ب: 27584, دبي, الإمارات 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143748
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الورق  من  مناديل  للموائد,  الورق  من  مناديل  )قرطا�سية(,  الورق  من  �سفائح  الورق, 
لإزالة م�ستح�سرات التجميل, ورق تواليت, منا�سف من الورق, مناديل من الورق للموائد, 
منا�سف للوجه من الورق, �سحون من الورق, ورق ن�سخ )قرطا�سية(, اأوراق م�سنوعة من 

الورق اأو البال�ستيك لتغليف الأطعمة, ورق من لباب اخل�سب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتوبوليك لل�سناعات الورقية �س ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ال�سهل, اأبراج بحريات جمريا, �س.ب: 27584 - دبي, الإمارات 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143749
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 
تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات الآلية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتوبوليك لل�سناعات الورقية �س ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ال�سهل, اأبراج بحريات جمريا - �س.ب: 27584 - دبي, الإمارات 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144272

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سيوح عب�سن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:400 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144274

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأجهزة الإلكرتونية والهواتف النقالة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بادية اخلالدية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:12 ر.ب: 400, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144276

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة  م�سروبات  باحلليب,  كاكاو  م�سروبات  بانكيك,  محالة  فطائر  �ساي,  قهوة,  تقدمي 

م�سروبات  حلم,  فطائر  �سندوي�سات,  فطائر,  باحلليب,  �سوكولتة  م�سروبات  باحلليب, 

م�سروبات  ال�سوكولتة,  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو,  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة,  اأ�سا�سها 

الهوت, خدمات  �سندوي�سات  دقيق,  اأ�سا�سها  ال�سندوي�سات, فطائر  باجلنب  ال�ساي,  اأ�سا�سها 

املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوردة ال�سمالية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:45 ر.ب: 616, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144277

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الف�سول الأربعة لل�سياحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:849 ر.ب: 117, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144278

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دوجال�ص اأو ات�ص اى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144279

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الدراجات الهوائية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوطنية للدراجات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:3155 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144280
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلريطة امل�سورة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:94 ر.ب: 311, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144281
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة ل�سحب البرية حتت ال�سغط)تاأجري املعدات التجارية والآلت املهنية(, اآلت معايرة 
الداخلي  الحرتاق  ملحركات  اأ�سعال  معدات  املهنية(,  والآلت  التجارية  املعدات  )تاأجري 
)تاأجري املعدات التجارية والآلت املهنية(, محاور دواليب الآلت )تاأجري املعدات التجارية 
اأعمدة  املهنية(,  والآلت  التجارية  املعدات  )تاأجري  مرفقية  اأعمدة  املهنية(,  والآلت 
والآلت  التجارية  املعدات  )تاأجري  الربية  املركبات  فـي  امل�ستخدمة  بخالف  حركة  نقل 
املهنية(, قطع مكاب�ص )تاأجري املعدات التجارية والآلت املهنية(, اآلت ذاتية الدفع لكن�ص 
الطرق)تاأجري املعدات التجارية والآلت املهنية(, رافعات )تاأجري املعدات التجارية والآلت 
املهنية(,  والآلت  التجارية  املعدات  )تاأجري  وترو�ص  م�سننة  جرائد  ذات  رافعات  املهنية(, 
رافعات نقالة اآلت,)تاأجري املعدات التجارية والآلت املهنية(, اآلت ت�سنيع اجللود املدبوغة 

)تاأجري املعدات التجارية والآلت املهنية( النقل الربي.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساللة خلدمات النقل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144282

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل, م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة, عطور, �سابون, بخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سماء عبدالعزيز العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:541 ر.ب: 121, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144283

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدينة الزهراء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144284

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للعرق, م�ستح�سرات جتميل لالأطفال, م�ستح�سرات اإنعا�ص رائحة الفم لأغرا�ص النظافة 

ال�سخ�سية, طالء اجل�سم لأغرا�ص التجميل, معجون اأ�سنان, بيع الأع�ساب الطبيعية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سندوق مرباط املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144285

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأثاث واملفرو�سات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سقالوي املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: القرم, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144287

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع و�سراء ال�سيارات امل�ستعملة واجلديدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة وادي عندام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: العينني, ولية امل�سيبي , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144288

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�ست�سارة فـي جمال اأمن البيانات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعيد محمد الكلباين للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:372  ر.ب: 311, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144289

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد بناء معدنية, ق�سبان قفل معدنية, مواد بناء حرارية معدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اآمني للخدمات الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144290

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم وخياطة املالب�ص الن�سائية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سمو للت�سميم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144291

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون حالقة رجايل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآثار الداخلية ال�ساملة للتجارة  

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144292

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بخور وعطور. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج التطور العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144295

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ريا�ص الفليج احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:51 ر.ب: 400, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144296

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بن مح�سن امل�سكري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:40 ر.ب: 400, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144297

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكالت �سفر و�سياحة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو فـي�سل ال�سويل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144299

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة قانونية للرتاخي�ص, خدمات  اإعداد الوثائق القانونية,  الأبحاث القانونية, خدمات 

قانونية مرتبطة بالتفاو�ص على العقود ل�سالح الغري, امل�سورة القانونية فـي ال�ستجابة 

لطلبات العطاءات, خدمات املراقبة القانونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سالح املقبايل للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 899 ر.ب: 121, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144301

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى ومطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روؤو�ص اجلبال العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144302

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتفعات لزغ الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144303

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سرى ح�سني البلو�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الغربة ال�سمالية, ولية بو�سر, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144304

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيالت للمالب�ص, مالب�ص, مالب�ص جاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة رافعات اجلنوب 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:424 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144305

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات, بوظة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نعيم ال�سالمات و�سريكه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املعبيلة اجلنوبية, ولية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144306

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احللوى العمانية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�ساتني اجلمازة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144330

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدار�ص احل�سانة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الياقوت واملرجان لالإدارة والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:480 ر.ب: 130, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144334

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سلم بن �سعيد اأحمد علي بدر الكثريي التجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:532 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144339

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية, املعاجلة اليدويــة لالأع�ســاب, الرعايـــة ال�سحيـــة, خدمــات طــب 

الأ�سنان, اجلراحة التقوميية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذكي الب�سيط الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:440 ر.ب: 114, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144342

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سفق املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب:113 ر.ب: 101, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144345

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب معدات املطابخ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلهود الربونزية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144346

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معجون اأ�سا�سه مك�سرات, مك�سرات مح�سرة, مك�سرات م�سكرة, مك�سرات منكهة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤية للحلول الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144347

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأبحاث القانونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوى البلو�سي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144348

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق ال�سغرية واملوتيالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع هيماء التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144349

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املق�سود العربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144351

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح كهرباء املركبات و�سحن البطاريات وتبديل زيوت املركبات.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيدي البالتينية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144365

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات احلمامات العامة لالأغرا�ص ال�سحية, خدمات احلمامات الرتكية, خدمات ت�سريح 

احلمامات  خدمات  اليدين,  باأظافر  العناية  الطبيعي,  العالج  والتدليك,  امل�ساج  ال�سعر, 

�سالونات  خدمات  ال�سعر,  ت�سفـيف  اأجهزة  تاأجري  باجلمال,  العناية  خدمات  البخارية, 

التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العهد احلديث لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144395

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النمر الوطنية للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144400

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأواين املنزلية, واملواد الغذائية باجلملة, والفحم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جواهر امل�سك للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144403

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساحل مخا للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144404

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�ص الن�سائية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: محمود بن محمد بن �سحي املقبايل للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144406

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�ص, تف�سيل املالب�ص, اخلياطة, خدمات التطريز, تعديل املالب�ص.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأمل العلوية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144407

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد عازلة لل�سوت, رقائق معدنية للعزل, مواد حرارية عازلة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة علي ويو�سف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144410

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاولت و�سيانة وتنظيف املباين. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القا�سم للم�ساريع التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144413
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة  تاأجيـــر  العبــــوات,  ت�سميم  خدمـــات  ال�سناعي,  الت�سميم  التكنولوجيو,  الأبحاث 
حتليل  حا�سوب,  برامج  حتديث  حا�سوبية,  برامج  ت�سميم  احلا�سوب,  برجمة  حا�سوب, 
اأنظمة حا�سوب, ت�سميم اأنظمة حا�سوب, ن�سخ برامج احلا�سوب, حتويل البيانات من و�سائط 
مادية اإلى اإلكرتونية, اإن�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة الإنرتنت لالآخرين, تفعيل مواقع 
الإنرتنت, حتميل برامج حا�سوبية, تاأجري خادمات ال�سبكة, خدمات الوقاية من الفـريو�سات 
احلا�سوبية, توفـري اأجهزة بحث فـي الإنرتنت, متثيل الرقمي للوثائق م�سح, الربجميات 
كخدمات SaaS, ن�سخ احتياطية للبيانات خارج املوقع, تخزين اإلكرتوين للبيانات, توفـري 
الإنرتنت, احلو�سبة  التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع  معلومات عن 
ال�سحابية, جهات خارجية موردة للخدمات فـي جمال تكنولوجيا املعلومات, مراقبة نظم 
احلا�سوب للك�سف عن نفاذ اأو اخرتاق للبيانات بدون ت�سريح, مراقبة اإلكرتونية ملعلومات 
الهوية ال�سخ�سية للك�سف عن �سرقة الهوية عن طريق الإنرتنت, مراقبة اإلكرتونية لن�ساط 
الربجميات  تطوير  الإنرتنت,  طريق  عن  الغ�ص  عن  للك�سف  الئتمان  بطاقة  ا�ستخدام 
فـي اإطار ن�سر الربجميات, من�سات تكنولوجيا املعلومات كخدمات PaaS, تطوير النظام 

الأ�سا�سي للكمبيوتر.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرحلة امل�ساريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية بو�سر, �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144415
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد, خبز بدون خمرية, كعك الوفل, خبز بان, كعك, فطائر, 
قطع حلوى حلويات, كيك مغطى بال�سكر جممد, فطائر اأ�سا�سها دقيق, كرو�سان )نوع من 

املعجنات(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفن الذهبي املحدود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلو�ص, ولية ال�سيب, �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144416

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها )بيع احلقائب والأحذية بكافة اأنواعها(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سيم �سيخان التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلو�ص, ولية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144418

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع منح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144419

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم, خدمات الكافترييات, خدمات املقاهي, خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة 

الكانتينات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطليعة لالأنظمة واخلدمات العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144420

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العزة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144422

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى يخت�ص بالوجبات الهندية ال�سريعة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلبل ال�ساعد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144427

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم, خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفارق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144428

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ص, التنظيف اجلاف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سائم الي�سر للم�ساريع التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية الر�ستاق, محافظة جنوب الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144431

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معكرونة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليج احلديث للتجارة والت�سويق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144433

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة البيان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144435

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة البيان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144436

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات الهند�سية والفنية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزوايا املحورية للخدمات الفنية والهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144438

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور والنباتات الطبيعية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عطاء امل�ستقبل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املعبيلة ال�سمالية, ولية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144444

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بوتيك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الب�سائر الطيبة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144451

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع م�ستلزمات الهواتف واحلوا�سيب واللوحات الإلكرتونية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144452

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العناية بالب�سرة, حالق رجايل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنارات الأولى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144458

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سبار زحل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144459

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ن�سخ ال�سور, ن�سخ الت�سالت وظائف مكتبية, تاأجري اآلت الن�سخ بالت�سوير, طباعة 

على الآلة الكاتبة اأو احلا�سوب, خدمات اإعداد مناذج الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات, 

تاأجري امل�ساحات الإعالنية, التخطيط لغايات الدعاية والإعالن.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الرواتب اخلليجية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144461

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح اأجهزة الإنذار �سد احلريق, تركيب واإ�سالح اأجهزة الإنذار �سد ال�سرقة, 

اأقفال  اإ�ســالح  احلا�ســوب,  اأجهـــزة  واإ�ســـالح  و�سيانة  تركيب  التلفونات,  واإ�سالح  تركيب 

احلماية, خدمات �سحن بطارية الهاتف اخلليوي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روا�سي الداخلية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/20
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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: 125357
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/5/28م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1286 فـي 2019/3/24م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: خلود البكرية للتجارة
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : نادي ال�سماء العاملية �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1086 ر.ب: 122, �سلطنة عمان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/18م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/24م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 68233 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/9/5م 
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 959 فـي 2012/6/2م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كامبيل �سوب كومباين 
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : ارنوت�س ب�سكويت بي تي واي ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأ�سرتالية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 24 جيورجي �سرتيت نورث �سرتاثفيلد ان ا�س دبليو 2137 , اأ�سرتاليا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأ�سرتاليا 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/12/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/24م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 92462 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/9/29م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1148 فـي 2016/5/29م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نيالرا هولدجنز )�س.م.ح(

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : ار اإف كومباين ليمتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 19370 منطقة الق�سي�س ال�سناعية 3, دبي , الإمارات 

العربية املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/24م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 92463 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/9/29م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1148 فـي 2016/5/29م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: نيالرا هولدجنز )�س.م.ح(

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : ار اإف كومباين ليمتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 19370 منطقة الق�سي�س ال�سناعية 3, دبي , الإمارات 

العربية املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/24م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1736

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 17

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1993/1/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 491 فـي 1992/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ذي داو كيميكال كومبني

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : دى دى بى �سبي�سيالتى اليكرتونيك ماترييالز يو ا�س, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الوليـــات  ايه, 19805,  �سنتـــــر رود, ويلمينجتـــــــون, دى  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 

املتحــدة الأمريكيـــة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/11/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/24م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1737

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 17

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1993/1/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 491 فـي 1992/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ذي داو كيميكال كومبني

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : دى دى بى �سبي�سيالتى اليكرتونيك ماترييالز يو ا�س, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الوليـــات  ايه, 19805,  �سنتـــــر رود, ويلمينجتـــــــون, دى  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 

املتحــدة الأمريكيـــة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/11/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/24م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1738

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 17

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1993/1/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 491 فـي 1992/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ذي داو كيميكال كومبني

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : دى دى بى �سبي�سيالتى اليكرتونيك ماترييالز يو ا�س, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الوليـــات  ايه, 19805,  �سنتـــــر رود, ويلمينجتـــــــون, دى  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 

املتحــدة الأمريكيـــة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/11/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/24م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 11442

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/9/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 697 فـي 2001/6/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ذي داو كيميكال كومبني

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : دى دى بى �سبي�سيالتى اليكرتونيك ماترييالز يو ا�س, انك

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الوليـــات  ايه, 19805,  �سنتـــــر رود, ويلمينجتـــــــون, دى  �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 974 

املتحــدة الأمريكيـــة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/11/1م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/24م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 2670

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1994/2/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 516 فـي 1993/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: براندز ا�سو�سيات�س ليميتد

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : تيلدا ليميتيد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كولدهاربور لني راينهام , اإي�سيك�س , اآر اإم 13 9 واي كيو, اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/9/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/24م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 5147

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1999/3/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 657 فـي 1999/10/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: براندز ا�سو�سيات�س ليميتد

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : تيلدا ليميتيد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كولدهاربور لني راينهام , اإي�سيك�س , اآر اإم 13 9 واي كيو, اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/9/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/24م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 5250

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/5/2م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 656 فـي 1999/2/10م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: براندز ا�سو�سيات�س ليميتد

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : تيلدا ليميتيد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كولدهاربور لني راينهام , اإي�سيك�س , اآر اإم 13 9 واي كيو, اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/9/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/24م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 77186

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/9/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1092 فـي 2015/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: براندز ا�سو�سيات�س ليميتد

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : تيلدا ليميتيد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كولدهاربور لني راينهام , اإي�سيك�س , اآر اإم 13 9 واي كيو, اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/9/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/24م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 68732

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/10/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 965 فـي 2012/3/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإنرتنا�سيونال كوفـي اأند تي, اإل اإل �سي

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سوبر ماجنيفي�سنت كوفـي كمبني اإيرلند ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ريفري�سايد ون, �سريجون روجري�سون�س كواي, دبلن 2, دي 2, 

اإك�س 576, اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/10/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 68733

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/10/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 965 فـي 2012/3/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإنرتنا�سيونال كوفـي اأند تي, اإل اإل �سي

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سوبر ماجنيفي�سنت كوفـي كمبني اإيرلند ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ريفري�سايد ون, �سريجون روجري�سون�س كواي, دبلن 2, دي 2, 

اإك�س 576, اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/10/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 68734

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/5/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 958 فـي 2012/1/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإنرتنا�سيونال كوفـي اأند تي, اإل اإل �سي

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سوبر ماجنيفي�سنت كوفـي كمبني اإيرلند ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ريفري�سايد ون, �سريجون روجري�سون�س كواي, دبلن 2, دي 2, 

اإك�س 576, اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/10/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 68735

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/5/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 958 فـي 2012/1/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإنرتنا�سيونال كوفـي اأند تي, اإل اإل �سي

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سوبر ماجنيفي�سنت كوفـي كمبني اإيرلند ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ريفري�سايد ون, �سريجون روجري�سون�س كواي, دبلن 2, دي 2, 

اإك�س 576, اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/10/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 68736

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/5/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 958 فـي 2012/1/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإنرتنا�سيونال كوفـي اأند تي, اإل اإل �سي

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سوبر ماجنيفي�سنت كوفـي كمبني اإيرلند ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ريفري�سايد ون, �سريجون روجري�سون�س كواي, دبلن 2, دي 2, 

اإك�س 576, اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/10/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 68737

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/5/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 958 فـي 2012/1/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإنرتنا�سيونال كوفـي اأند تي, اإل اإل �سي

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سوبر ماجنيفي�سنت كوفـي كمبني اإيرلند ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ريفري�سايد ون, �سريجون روجري�سون�س كواي, دبلن 2, دي 2, 

اإك�س 576, اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/10/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 68829

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/5/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 958 فـي 2012/1/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإنرتنا�سيونال كوفـي اأند تي, اإل اإل �سي

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سوبر ماجنيفي�سنت كوفـي كمبني اإيرلند ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ريفري�سايد ون, �سريجون روجري�سون�س كواي, دبلن 2, دي 2, 

اإك�س 576, اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/10/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/25م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 68830

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/5/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 958 فـي 2012/1/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإنرتنا�سيونال كوفـي اأند تي, اإل اإل �سي

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سوبر ماجنيفي�سنت كوفـي كمبني اإيرلند ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ريفري�سايد ون, �سريجون روجري�سون�س كواي, دبلن 2, دي 2, 

اإك�س 576, اإيرلندا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/10/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/25م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 68831

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/5/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 958 فـي 2012/1/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإنرتنا�سيونال كوفـي اأند تي, اإل اإل �سي

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سوبر ماجنيفي�سنت كوفـي كمبني اإيرلند ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ريفري�سايد ون, �سريجون روجري�سون�س كواي, دبلن 2, دي 2, 

اإك�س 576, اإيرلندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2019/10/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/25م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

بونيا انرتنا�سيونال هولدينغز 170703
2011/10/12التجارة وال�سناعة برايفيت ليمتد

بونيا انرتنا�سيونال هولدينغز 270702
2011/10/12التجارة وال�سناعة برايفيت ليمتد

2011/10/12التجارة وال�سناعة ذا بروكرت اند جامبل كومبني368240

2011/4/3التجارة وال�سناعة نيك�سا�س425236

2011/4/3التجارة وال�سناعة نيك�سا�س525235

2011/4/9التجارة وال�سناعة اي ات�س ا�س جلوبال ليمتد667764

2011/4/9التجارة وال�سناعة اي ات�س ا�س جلوبال ليمتد767763

تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 86202
1991/10/29التجارة وال�سناعة ) تويوتا موتور كوربوري�سن (

تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 96203
1991/10/29التجارة وال�سناعة ) تويوتا موتور كوربوري�سن (

تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 106204
1991/10/29التجارة وال�سناعة ) تويوتا موتور كوربوري�سن (

تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 116205
1991/10/29التجارة وال�سناعة ) تويوتا موتور كوربوري�سن (

تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 126206
1991/10/29التجارة وال�سناعة ) تويوتا موتور كوربوري�سن (
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

2001/12/25التجارة وال�سناعةان ار كال�س3، ال ال �سي1326917

2001/7/7التجارة وال�سناعة كومبانيه ليتري يوروبيني1425817

2021/6/19التجارة وال�سناعة فيليب موري�س برودكت�س ا�س.اأ155647

2001/7/15التجارة وال�سناعة تو�ستما�سرتز اإنرتنا�سيونال 1625890

2011/9/25التجارة وال�سناعة فيليب موري�س )باك�ستان( ليمتد1770408

1991/7/5التجارة وال�سناعة انرجايزر، اوتو انك185455

1991/7/5التجارة وال�سناعة انرجايزر، اوتو انك195456

�سركة م�سانع الأ�سباغ الوطنية 2025998
2001/7/25التجارة وال�سناعة املحدودة 

2011/6/16التجارة وال�سناعةجينيفيا لبوراتويز ليمتد2168827

2001/5/1التجارة وال�سناعة ريد بول جي ام بي ات�س2225432

2001/5/1التجارة وال�سناعة ريد بول جي ام بي ات�س2325433

ميالمني ماركيتنج 2469538
2011/7/31التجارة وال�سناعة اإ�س دي ان بي ات�س 

2011/3/23التجارة وال�سناعة وان�ستار ال ال �سي2567525

2011/3/23التجارة وال�سناعة وان�ستار ال ال �سي2667526

2011/3/23التجارة وال�سناعة وان�ستار ال ال �سي2767527

2011/3/23التجارة وال�سناعة وان�ستار ال ال �سي2867528

2011/3/23التجارة وال�سناعة وان�ستار ال ال �سي2967529

2011/3/23التجارة وال�سناعة وان�ستار ال ال �سي3067530

2011/3/23التجارة وال�سناعة وان�ستار ال ال �سي3167531

2011/3/23التجارة وال�سناعة وان�ستار ال ال �سي3267532

2011/3/23التجارة وال�سناعة وان�ستار ال ال �سي3367533
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

2011/3/23التجارة وال�سناعة وان�ستار ال ال �سي3467534

3570127
كوترا فارما )ملاليزيا( اخلا�سة 

املحدودة
2011/9/17التجارة وال�سناعة 

3670128
كوترا فارما )ملاليزيا( اخلا�سة 

املحدودة
2011/9/17التجارة وال�سناعة 

3770129
كوترا فارما )ملاليزيا( اخلا�سة 

املحدودة
2011/9/17التجارة وال�سناعة

3870130
كوترا فارما )ملاليزيا( اخلا�سة 

املحدودة
2011/9/17التجارة وال�سناعة

2001/5/9التجارة وال�سناعةاوراجنرباند �سريفي�سز ليمتد3925475

2001/5/9التجارة وال�سناعةاوراجنرباند �سريفي�سز ليمتد4025474

2001/5/9التجارة وال�سناعةاوراجنرباند �سريفي�سز ليمتد4125473

2001/5/9التجارة وال�سناعةاوراجنرباند �سريفي�سز ليمتد4225472

2001/5/9التجارة وال�سناعةاوراجنرباند �سريفي�سز ليمتد4325471
2001/5/9التجارة وال�سناعةاوراجنرباند �سريفي�سز ليمتد4425470
2001/5/9التجارة وال�سناعةاوراجنرباند �سريفي�سز ليمتد4525469
2001/5/9التجارة وال�سناعةاوراجنرباند �سريفي�سز ليمتد4625468
2001/5/9التجارة وال�سناعةاوراجنرباند �سريفي�سز ليمتد4725467
2001/5/9التجارة وال�سناعةاوراجنرباند �سريفي�سز ليمتد4825466
2011/5/24التجارة وال�سناعةاركيما فران�س4968382

2011/11/15التجارة وال�سناعة�سركة الأطعمة املمتازة ذ.م.م5071173

2012/1/9التجارة وال�سناعةمينلون اجين�سي بي تي ال تي دي 5172203
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

5267143
كنتاكي فرايد ت�سيكن انرتنا�سيونال 

هولدينغز ال ال �سي 
2011/3/2التجارة وال�سناعة

5367144
كنتاكي فرايد ت�سيكن انرتنا�سيونال 

2011/3/2التجارة وال�سناعةهولدينغز ال ال �سي 

1991/4/30التجارة وال�سناعة�سلتون، انك545441

2001/4/8التجارة وال�سناعةامير�سون اليكرتيك كو5525285

2001/4/8التجارة وال�سناعةامير�سون اليكرتيك كو5625279

2001/4/8التجارة وال�سناعةامير�سون اليكرتيك كو5725284

2001/4/8التجارة وال�سناعةامير�سون اليكرتيك كو5825281

2001/4/8التجارة وال�سناعةامير�سون اليكرتيك كو5925282

2001/4/8التجارة وال�سناعةامير�سون اليكرتيك كو6025283

2001/4/8التجارة وال�سناعةامير�سون اليكرتيك كو6125280

2001/3/20التجارة وال�سناعةامرييكان اند فريد، انك6225115

2001/3/20التجارة وال�سناعةامرييكان اند فريد، انك6325116

2001/3/20التجارة وال�سناعةامرييكان اند فريد، انك6425117

2001/3/20التجارة وال�سناعةامرييكان اند فريد، انك6525118

2001/3/20التجارة وال�سناعةامرييكان اند فريد، انك6625119
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موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمــة 
امل�ستنـــد

ال�سركات
 التي يحـق

لها اال�سـرتاك
ا�ســم املناقـ�سة رقم 

املناق�سـة

2021/5/10 2021/4/16
)=/300 ر.ع(
ثالثمائـــة 
ريال عماين

ال�سركــات املتخ�س�سـة 
فــي مقاولت الأعمال 

البحرية واملوانئ 
ومقاولت الطرق 

الرئي�سية وال�سوارع 
و�سق الطرق الرتابية 

والت�سوية
 وامل�سجلة لــدى 
الأمانة العامة 

ملجلــ�س املناق�ســات 
بالدرجة املمتازة

م�سروع تكملة اأعمال 
ا�ست�سالح مخطط 

�سكني فـي قرية كمزار 
مبحافظة م�سندم

2021/6

اإ�سنــــــاد  عـــــــن طريــــــق خدمـــــة  واملوا�سفــــــــات  ال�ســـروط  م�ستنـــــــدات  علـــــى  ميكــــن احل�ســــول 
علــــــى املوقــــع الإلكرتونـــي )https://etendering.tenderboard.gov.om(, حتـــى التاريـــخ 
املذكــــور باجلــــدول اأعـــاله, على اأن يكـــون دفــع قيمــة امل�ستنــد عرب بوابــة الدفع الإلكرتوين 

باملوقع.
على جميــع ال�سركــات اأن ترفـــق مع عطاءاتهــا تاأمينـــا موؤقتــا فـــي �ســورة �سمـــان م�سرفـــي 
اأو �سيــك م�ســـدق عليـــه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنــة ل يقل عــن )1%( مــن قيمة 
 )90( ملـــدة  املفعـــول  و�ســـاري  املناق�سات  ملجل�س  العام  الأمني  �سعادة  با�ســـم  معنونا  العطاء 
املوؤقت املطلوب لن  التاأمني  العطاءات, وكل عطاء ل ي�ستوفـي  تاريـــــخ تقديـــــم  يومـــا من 
مببنــى  املناق�ســات  �سندوق  فـي  امل�سرفـي  ال�سمان  اأ�سل  و�سع  يتـــم  اأن  على  فيـه,  ينظر 

الأمانة العامة ملجلــ�س املناق�سات باخلوير قبل املوعد املحدد لتقدمي العطاءات.

االأمانة العامة ملجل�س املناق�سات
 اإعـــــالن

تعلن الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات عن طرح املناق�سة املذكورة اأدناه:
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يجب تقديــم العطاءات عن طريق خدمة اإ�سناد على املوقع الإلكرتوين املذكور اأعاله قبل 

ال�ساعة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقديــم العطـــاءات, ولن يعتد بالعطاءات املقدمة 

بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري. 

اأو املوؤ�س�ســات التي ي�ستمــل عطاوؤها علــى اأكرب  �ستعطى الأف�سليــة فـي الإ�سنــاد لل�سركـــات 

ن�سبــة تعمني ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية. 

جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�سات
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مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املاجد لريادة الأعمال �ش.م.م
يعلن مكتب الكون - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املاجد لريادة الأعمال 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١299٣٣9 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2٠2١/٣/٣م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
اخلو�ش ال�ساد�سة - ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط 

�ش.ب:١١٢٤ ر.ب:١٢١ 
هاتف رقم:٩٩٢٢٨٥١١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البطني للتطوير والتمثيل التجاري �ش.م.م
البطني  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الدولية  اخلليج  مكتب  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  التجاري  والتمثيل  للتطوير 
١٠٣٨7٨2، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان الآتـي:
منطقة روي - ولية مطرح - حمافظة م�سقط

 �ش.ب:٤٦٧ ر.ب:١١٥ 
هاتف رقم:٩٩٨٨٩١٠٩ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب الفي�سل للتدقيق وال�ست�سارات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة الختيار اجلديد لإدارة وت�سغيل الفنادق �ش.م.م

الختيار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املالية  وال�ست�سارات  للتدقيق  الفي�سل  مكتب  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الفنادق  وت�سغيل  لإدارة  اجلديد 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١١٣4٠94
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
�ش.ب:١٧٠٠ ر.ب:١٣١ 

هاتف رقم:٧٩٩٩٦٢٦٤ - ٩٥٧٠٠٣٥٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الإجادة لالأعمال �ش.م.م

يعلن مكتب الفي�سل للتدقيق وال�ست�سارات املالية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع الإجادة 
لالأعمال �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣64722، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:١٧٠٠ ر.ب:١٣١ 

هاتف رقم:٧٩٩٩٦٢٦٤ - ٩٥٧٠٠٣٥٣ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب املميز لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة م�ساريع اأجماد النه�سة احلديثة �ش.م.م

النه�سة  اأجماد  �سركة م�ساريع  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  لتدقيق احل�سابات  املميز  يعلن مكتب 
احلديثة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠644٨9، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية بو�سر  - حمافظة م�سقط

�ش.ب:٢٢١ ر.ب:١١٧ 
 هاتف رقم: ٩٩٢٤٠٩٢٨ - ٩٥١٩٥٤٧٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب الإتقـان لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات الإدارية واملالية والقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور اجلنة للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتــب الإتقـــان لتدقيــق احل�سابـــات وال�ست�ســـارات الإداريـــة واملاليــة والقت�ساديــة اأنـه 
الـتجاري  اأمانة ال�سجل  يقــوم بت�سفـيــة �سركة نور اجلنة للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى 
الغـيــــر،  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  بالرقـم ١٠٨٠67٣، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية العامرات - حمافظة م�سقط

�ش.ب:١٠٠ ر.ب:٣١٤ 
 هاتف رقم:٩٢٢٠٢٧٠٢

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب ال�سفافية لتدقيق احل�سابات - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدار ال�سالم لال�ستثمار والإعمار �ش.م.م
يعلن مكتب ال�سفافية لتدقيق احل�سابات - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
مدار ال�سالم لال�ستثمار والإعمار �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2٠/١٠/2٠م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٣27972
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
مدينة ال�سلطان قابو�ش - ولية بو�سر  - حمافظة م�سقط 

هاتف رقم: ٩٩٧٧٣٨٠٧
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

زينب بنت حمد بن را�سد الذهلية 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سداف للم�ساريع ال�ساطعة - ت�سامنية
للم�ساريع  اأ�سداف  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  الذهلية   را�سد  بن  حمد  بنت  زينب  تعلن 
ال�ساطعة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2297١5، وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـدها  وللم�سفية  2٠2٠/٨/١٠م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية بهالء - حمافظة الداخلية

�ش.ب:٨٥٨ ر.ب:٦١٢ 
 هاتف رقم: ٩٩٢٣٨٣٦١

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية
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ندى فريد اللـه ح�ساري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة ح�ساري للو�ساطة واخلدمات التجارية �ش.م.م

اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة ح�ساري للو�ساطة واخلدمات  تعلن ندى فريد اللـه ح�ساري  
وفقا لتفاق  بالرقـم ١25٠٠٨5،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �ش.م.م،  التجارية 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـدها  وللم�سفية  2٠١٨/١/١5م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:١٩٤٥ ر.ب:١١١ 
 هاتف رقم: ٩٨٠٢٥٥٢٧

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــية

�سامل بن حميد بن �سامل الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عرب املحيطات خلدمات النفط والغاز �ش.م.م
يعلن �سامل بن حميد بن �سامل الفار�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عرب املحيطات خلدمات 
النفط والغاز �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2269١7، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠١٨/٣/١9م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ش - ولية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٢٥٠٠٠١
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرافـي الو�سن العاملية �ش.�ش.و
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.�ش.و،  العاملية  الو�سن  مرافـي  �سركة 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٠5٨9٠2
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
�ش.ب:٢٣ ر.ب:١٣٣ 

 هاتف رقم:٩١٤٨٠٨٢١ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط الأولى لالإعمار وال�ستثمار �ش.م.م

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
�سركة م�سقط الأولى لالإعمار وال�ستثمار �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
الغـيــــر،  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  بالرقـم ١١٣9٠5٠، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
�ش.ب:٢٣ ر.ب:١٣٣ 

 هاتف رقم: ٩٩٥٦٥٠٦٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار املتحدة �ش.م.م
املتحدة  �سحار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  احل�سابات  دار  مكتب  يعلن 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٣١965٣4، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

 �ش.ب:٣٢٢ ر.ب:٣٣٩ 
هاتف رقم:٩٩١٥٥٩٧٨

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سعيد بن خمي�ش بن حممد العمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سعيد بن خمي�ش بن  يعلن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه  العمري  حممد 
الغـيــــر،  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  بالرقـم ٣٠6٣47٠، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

 �ش.ب:٣٢٢ ر.ب:٣٣٩ 
هاتف رقم:٩٩١٥٥٩٧٨

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة غامن الر�سيدي للمقاولت �ش.�ش.و
الر�سيدي  �سركة غامن  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  لتدقيق احل�سابات  دار احل�سابات  يعلن مكتب 
للمقاولت �ش.�ش.و، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١4246٨، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

 �ش.ب:٣٢٢ ر.ب:٣٣٩ 
هاتف رقم:٩٩٠٥٥٢٠٠ - ٢٢٥٥٢٩٩٣

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد ينقل للتجارة - ت�سامنية
 - اأجماد ينقل للتجارة  يقــوم بت�سفـيــة �سركة  اأنـه  البيان للتدقيق واملراجعة  يعلن مكتب 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 7٠6١7٨١، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠2٠/6/١م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية �سحم - حمافظة �سمال الباطنة

 �ش.ب:٧٠ ر.ب:٣١٩ 
هاتف رقم:٢٦٨٥٧٠٨٨ - ٩٩٦٤٩٩٦٢ فاك�ش رقم: ٢٦٨٥٧٠٨٧

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب اأطل�ش - حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز �سر�سن لتجهيز حقول النفط �ش.م.م
يعلن مكتب اأطل�ش - حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مركز 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  النفط  حقول  لتجهيز  �سر�سن 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١١٨5٣5٠
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
ولية مطرح - روي 

�سكة رقم:٣٧٠٧ - مبنى رقم:٥٢٤ - �سقة رقم:٢١
 �ش.ب:١٩٢ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٢٤٧٠٦٥٠٠

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات رميا للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن مكتب اأطل�ش - حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خدمات 
رميا للتجارة واملقاولت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 5١١٨522، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية مطرح - روي 

�سكة رقم:٣٧٠٧ - مبنى رقم:٥٢٤ - �سقة رقم:٢١
 �ش.ب:١٩٢ ر.ب:١١٢ 
هاتف رقم:٢٤٧٠٦٥٠٠

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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خليفة بن �سبيح احلب�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سراقات النور للتجارة - ت�سامنية

يعلـن خليفة بن �سبيح احلب�سي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة اإ�سراقات النور للتجارة - ت�سامنية، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1009998،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

وليد بن حمد بن حممد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعامل البارزة �ش.م.م

يعلـن وليد بن حمد بن حممد البو�سعيدي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة املعامل البارزة �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1264349،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدى الطبيعة �ش.م.م

يعلـن وليد بن حمد بن حممد البو�سعيدي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة �سدى الطبيعة �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1265508،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

حمدان بن �سعيد بن �سيف الكثريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش م�سقط العقارية �ش.م.م

يعلـن حمدان بن �سعيد بن �سيف الكثريي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة اأر�ش م�سقط العقارية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1030019 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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حممد بن خمي�ش بن جمعة احل�سار
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقى للتجارة �ش.م.م

يعلـن حممد بن خمي�ش بن جمعة احل�سار ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة �سقى للتجارة �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1688847،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

نا�سر بن خمي�ش بن جمعة احل�سار
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق الأو�سط لل�سحافة والن�سر �ش.م.م

يعلـن نا�سر بن خمي�ش بن جمعة احل�سار ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة ال�سرق الأو�سط لل�سحافة 
انتهاء  عـــن   ،1022940 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  والن�سر 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سلطان بن �سعيد بن �سليمان ال�سبيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اآفاق البحر امل�سرق للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

اآفاق البحر امل�سرق  يعلـن �سلطان بن �سعيد بن �سليمان ال�سبيبي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1170239، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب جند - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التكنولوجيا العاملية الرائدة �ش.م.م
يعلـن مكتب جند - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـه امل�سفـــي ل�سركــــة التكنولوجيــــا العاملية 
انتهاء  عـــن   ،1153325 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  الرائدة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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اأحمد بن خمي�س العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شاطئ املعبيلة للتجارة �س.م.م

يعلـن اأحمد بن خمي�ش العامري ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة �ساطئ املعبيلة للتجارة �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1726870،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الفهود الوطنية �س.م.م

يعلـن اأحمد بن خمي�ش العامري ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة الفهود الوطنية �ش.م.م، وامل�سجلـة 
لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1811924، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

وليد بن �شامل بن �شيف ال�شيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شطورة الع�شر الوطنية للتجارة - ت�شامنية

يعلـن وليد بن �سامل بن �سيف ال�سيدي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركة اأ�سطورة الع�سر الوطنية 
عـــن   ،1146143 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي
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