
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1390(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

ال�سلطانـــــي  باملر�ســـــوم  املرفــــق  امللحـــق  بتعديـــل  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/40 
رقم 2008/124 باإن�ساء اللجنة العمانية حلقوق 

الإن�سان وحتديد اخت�سا�ساتها.
بتعيني �سفراء غري مقيمني. مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/41 

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2021/64     �ســادر فـي 2021/4/25 باعتـــبار موا�سفـــة قيا�سيـــة 

دولية موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة.
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2021/39      �ســـادر فــــي 2021/4/12 بتعديــــل بعــــ�ض اأحكــــام 
الالئحة التنظيمية لربنامج الدبلوم املهني فـي 

املوؤ�س�سات التدريبية اخلا�سة.
قـــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2021/40     �سادر فــــي 2021/4/12 باإ�ســـدار لئحـــة تنظيـــم 

التدريب اخلا�ض.
قـــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2021/48   �سادر فــــي 2021/4/25 بتحديــد ر�ســوم خدمات 

التدريب اخلا�ض.

رقم 
ال�سفحة

 الأحد 19 رم�ســــان 1442هـ                                                          املـوافـــق 2 مايـــــــــــو 2021م

7
9

13

14

16

24



رقم 
ال�سفحة

27

31

33

36
158
176
186
188

189

191
191
192
192
193
193
194
194

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية ومـوارد املياه
قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2021/52    �سادر فـي 2021/4/22 بتعديل بع�ض اأحكام القــرار 
الــوزاري رقــم 2009/31 باإعـــالن مناطـــق حجــر 

زراعية.
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة 

                                             وزارة العــدل وال�سـوؤون القانونيـة
قـرار جلنة قبول املحامني رقم 2021/4/27 باملوافقـــــة علــــى تعديـــل عقـــــد تاأ�سيــــ�ض 

�سركـة مدنيـة للمحامـاة. 
قـرار جلنة قبول املحامني رقم 2021/4/28 باملوافقـــــة علــــى تعديـــل عقـــــد تاأ�سيــــ�ض 

�سركـة مدنيـة للمحامـاة. 
                                                               وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

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

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

ا�ستــدراك.
                                               االأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�ســات

اإعالن عن طرح املناق�ستني رقمي 12 و 2021/13.
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهنائي املتحدة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القحطاين للخدمات الإدارية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سداء العالية للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن �سليمان الإن�سائية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض العز العاملية - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سكندري للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزارع الرباري �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سمة ال�سويق الدولية �ض.�ض.و.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج دملون للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربية للنقل البحري والتمثيل التجاري �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف املكارم - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النماء الربونزية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البحار ال�سبعة لتموين البواخر واملالحة �ض.م.ع.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع النيل اخلالد املتحدة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العاديات للتنمية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زلل م�سقط للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحلى جو للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدى الأهلية للم�ساريع التجارية - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول الظفرة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
الكهربائية  للمقاولت  اجلديد  النمط  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

وال�سيانة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن نا�سر بن حمد املنذري و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن برهوم و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة را�سد بن حميد بن عبيد العي�سائي وولده 

�سامل - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز التخ�س�سي للتعليم وتنمية املواهب �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع احلرادي للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجود لرتكيب الأملنيوم والديكور - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي ال�سعيبة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجناد الربميي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبو ت�سنيم املتكاملة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ابن ح�سن املرزوقي للتجارة - تو�سية.

رقم 
ال�سفحة





مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1390(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2021/40

بتعديل امللحق املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/124

باإن�ساء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان وحتديد اخت�سا�ساتها

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/124 باإن�ساء اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان وحتديد 

اخت�سا�ساتها،  

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

ي�ستبدل بن�ص املادة )1( من امللحق املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/124 امل�سار اإليه، 

الن�ص الآتي:

ت�سكل اللجنة من ثالثة ع�سر ع�سوا على النحو الآتي:

- ع�سو من جمل�ص الدولة.

- ع�سو من جمل�ص ال�سورى.

- ع�سو من غرفة جتارة و�سناعة عمان.

- ع�سو من الحتاد العام لعمال �سلطنة عمان.

- ع�سو من العاملني فـي جمال القانون.

- ثالثة اأع�ساء من اجلمعيات الأهلية.

- خم�سة اأع�ساء ميثلون اجلهات الآتية:

- وزارة الداخلية.

- وزارة اخلارجية.

- وزارة التنمية الجتماعية.

- وزارة العمل.

- هيئة البيئة.

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1390(

املــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم، اأو يتعار�ص مع اأحكامه.

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي: 14 من رم�ســـــــــان �سنـة 1442هـ

املـوافــــق: 27 من اأبريـــــــــــل �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1390(

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2021/41

بتعيني �سفراء غري  مقيمني

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  
بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت
املــادة الأولــــى

يعني الدكتور اأحمد بن �سامل بن حممد باعمر، �سفـرينا لدى جمهورية اإيطاليا، ليكون 

�سفـريا لنا فوق العادة، ومفو�سا غري مقيم لدى جمهورية �سان مارينو.

املــادة الثانيـــة
يعني �سالح بن �سليمان بن اأحمد احلارثي، �سفـرينا لدى جمهورية كينيا، ليكون �سفـريا لنا 

فوق العادة، ومفو�سا غري مقيم لدى جمهورية مالوي.

املــادة الثالثـــة
يعني الدكتور حممد بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي، �سفـرينا لدى اليابان، ليكون �سفـريا 

لنا فوق العادة، ومفو�سا غري مقيم لدى نيوزلندا.

املــادة الرابعـــة
ال�سرتاكية،  فـيتنام  �سفـرينا لدى جمهورية  ال�سقري،  اأحمد  بن  يعني �سالح بن حممد 

ليكون �سفـريا لنا فوق العادة، ومفو�سا غري مقيم لدى كل من: مملكة كمبوديا، وجمهورية 

لو�س الدميقراطية ال�سعبية.

املــادة اخلام�ســة
يعني الدكتور ال�سيخ عبداللـه بن �سامل بن حمد احلارثي، �سفـرينا لدى مملكة نيذرلندز، 

ليكون �سفـريا لنا فوق العادة، ومفو�سا غري مقيم لدى دوقية لوك�سمبورج الكربى.

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

�سـدر فـي: 15 من رم�ســـــــــان �سنـة 1442هـ
املـوافــــق: 28 من اأبريـــــــــــل �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

-9-





قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1390(

 وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
قـــرار وزاري

رقـــم 2021/64

باعتبار موا�سفة قيا�سية دولية موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة

وال�صناعــة  التجــارة  وزارة  بتعديل م�صمـــى   2020/97 رقم  ال�صلطاين  املر�صوم  اإىل  ا�صتنادا 

هيكلها  واعتماد  اخت�صا�صاتها  وحتديد  اال�صتثمار  وترويج  وال�صناعة  التجارة  وزارة  اإىل 

التنظيمي،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

تعترب املوا�صفة القيا�صية الدولية رقم )ISO 13006/2018( اخلا�صة ببالط ال�صرياميك، 

موا�صفة قيا�صية عمانية ملزمة.

املــادة الثانيــــة

تفر�ض غرامة اإدارية ال تتجاوز )1000( األف ريال عماين على كل من يخالف اأحكام هذا القرار، 

وت�صاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة.

املــادة الثالثــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية، ويعمل به بعد انق�صاء )6( �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صره.

�سـدر فـي: 12 من رم�ســـان 1442هـ

املـوافــــق: 25 من اأبريــــل 2021م 
 قيـ�س بن حممـد بن مو�سـى اليو�سـف
وزير التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار

-13-



اجلريدة الر�سمية العدد )1390(

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار

قـــرار وزاري

رقــم 2021/39

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنظيمية

 لربنامج الدبل�م املهني فـي امل�ؤ�ص�صات التدريبية اخلا�صة

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/98 بتعديل م�سمى وزارة التعليم العايل اإىل وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتـماد هيكلهـا التنظيمـي،

واإىل الالئحة التنظيمية لربنامج الدبلوم املهني فـي املوؤ�س�سات التدريبية اخلا�سة ال�سادرة 

بالقرار الوزاري رقم 2018/157،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

ي�ستبدل بتعريف كل من )الوزارة والوزير والوكيل واملديرية واملوؤ�س�سة( الوارد فـي املادة )1( 

من الالئحة التنظيمية لربنامج الدبلوم املهني فـي املوؤ�س�سات التدريبية اخلا�سة امل�سار اإليها، 

التعريفات االآتية:

الــ�زارة: 

وزارة التعليم العايل والبحـــــث العلمــي واالبتكار.

الـ�زيـــر:

وزيــر التعليم العايل والبحــــــث العلمـي واالبتكار.

الــ�كيــل: 

وكيل الـــوزارة للتـــدريب املهنــــــي.

املديـريــة: 

املديرية العامة للموؤ�س�سات التدريبية اخلا�سة بالوزارة.

املـ�ؤ�ص�صــة: 

املوؤ�س�سة التدريبية اخلا�سة امل�سنفة فـي الفئة االأوىل وفق الئحة تنظيم التدريب اخلا�ص.
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املــادة الثانيـــة

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

املــادة الثالثـــة

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

�صـدر فـي: 29 من �صعبـــان 1442هـ

املـ�افــــق: 12 من اأبريــــل 2021م 

د . رحمـة بنت اإبراهيـم بن �صعيد املحروقية

وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
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قـــرار وزاري

رقــم 2021/40

باإ�صدار الئحة تنظيم التدريب اخلا�ص

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/98 بتعديل م�سمى وزارة التعليم العايل اإىل وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمــي،

واإىل الالئحة التنظيميــة للمـوؤ�س�سات التدريبيـة اخلا�سة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/490،

وبناء عـلى مـا تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل باأحكام الئحة تنظيم التدريب اخلا�ص، املرفقة.

املــادة الثانيـــة

على املوؤ�س�سات التدريبية اخلا�سة القائمة توفـيق اأو�ساعها، وفقا الأحكام الالئحة املرفقة 

خالل �سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

املــادة الثالثـــة

 يلغى القرار الوزاري رقم 2010/490 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة 

اأو يتعار�ص مع اأحكامها.

املــادة الرابعــة

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

�صـدر فـي: 29 من �صعبـــان 1442هـ

املـوافــــق: 12 من اأبريــــل 2021م 

د . رحمـة بنت اإبراهيـم بن �سعيد املحروقية

وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
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الف�ســـل الأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات االآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

الـــوزارة:

 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار.

الوزيــر: 

وزير التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار.

الوكيــل:

 وكيل الوزارة للتدريب املهني.

املديريــة: 

املديرية العامة للموؤ�س�سات التدريبية اخلا�سة فـي الوزارة.

املديــر العــام:

 مدير عام املديرية.

التدريب اخلا�ص:

االأن�سطة التدريبية املرخ�سة من املديرية.

الدليــل:

دليل تعليمات الئحة تنظيم التدريب اخلا�ص، ال�سادر وفقا الأحكام هذه الالئحة.

املوؤ�س�ســة:

من�ساأة خا�سة تزاول ن�ساط التدريب اخلا�ص.

الرتخيــ�ص: 

املوافقة ال�سادرة من املديرية ملزاولة ن�ساط التدريب اخلا�ص. 

املرخ�ص له: 

 احلا�سل على الرتخي�ص، وي�سمل الفرد واملوؤ�س�سة.
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املقــر: 

املكان املرخ�ص للموؤ�س�سة ملزاولة ن�ساط التدريب.

مقر تنفـيذ التدريب: 

املكان املخ�س�ص واملجهز لتنفـيذ الربنامج التدريبي للمرخ�ص له.

املدرب: 

ال�سخ�ص املرخ�ص له بتنفـيذ الربنامج التدريبي.

املتدرب: 

كل �سخ�ص طبيعي يتم تدريبه بهدف اإك�سابه املعارف واملهارات الالزمة.

الربنامج التدريبي: 

املادة العلمية )النظرية والعملية( التي تهدف اإىل اإك�ساب املتدرب املعارف واملهارات الالزمة، 

ويرتتب عليها ح�سول املتدرب على �سهادة م�سدقة من املديرية. 

ال�سهــادة: 

وثيقة م�سدقة من املديرية متنح للمتدرب بعد ح�سور اأو اجتياز الربنامج التدريبي.

الوثيقة الفنية: 

وثيقة تت�سمن روؤية مقدم طلب الرتخي�ص ور�سالته واأهداف وتفا�سيل الن�ساط التدريبي، 

والهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة، وخطة املوارد الب�سرية واملالية، والتجهيزات الفنية واالإدارية.

املــادة ) 2 (

ت�سري اأحكام هذه الالئحة على جميع اأن�سطة التدريب اخلا�ص.

املــادة ) 3 (

ي�سدر الوكيل قرارا باعتماد الدليل والتعليمات الالزمة فـي نطاق تنفـيذ اأحكام هذه الالئحة. 

املــادة ) 4 (

ت�سكل جلنة لبحث املو�سوعات املتعلقة بتنظيم التدريب اخلا�ص، وي�سدر بت�سكيل اللجنة 

وحتديد اخت�سا�ساتها، ونظام عملها قرار من الوكيل.
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املــادة ) 5 (

يحق ملوظفـي املديرية ممن مت منحهم �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي �سبيل التحقق من 

مدى اللتزام بتنفـيذ اأحكام هذه الالئحة، والقرارات املنفذة لها، اتخاذ كافة الإجراءات 

الالزمة لذلك، وعلى الأخ�ص الآتي:

  اأ - الدخول اإىل مقر املوؤ�س�سة ومقر تنفـيذ التدريب واأي اأماكن اأو مقار ذات عالقة.

 ب - الطالع على ال�سجالت، وامل�ستندات اخلا�سة باملرخ�ص له، واحل�سول على ن�سخ 

منها.

�ساأن  فـي  �سخ�ص  اأي  مع  والتحقيق  املعلومات،  جلمع  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ   -  ج 

�سبهة ارتكابه اأي خمالفة لأحكام هذه الالئحة، والقرارات ال�سادرة تنفـيذا لها.

 د - اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�سبط املخالفات، واحلفاظ على الأدلة.

ويلتزم املوظفون امل�سار اإليهم باملحافظة على �سرية املعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها، 

ول يجوز لهم اإطالع الغري عليها، ول ت�سليمها اإىل جهات اأخرى، اإل وفقا لأحكام القوانني 

النافذة.

املــادة ) 6 (

ال�سادرة بحقه، وفقا لأحكام هذه الالئحة  القرارات  التظلم من  يجوز لكل ذي م�سلحة 

اأمام الوزير خالل )60( �ستني يوما من تاريخ اإخطاره بالقرار، ويجب البت فـي التظلم خالل 

)30( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه مكتمال، ويعترب م�سي املدة دون رد رف�سا للتظلم.

الف�صــل الثانــي

الرتخيـــ�ص

املــادة ) 7 (

يحظر مزاولة ن�ساط التدريب اخلا�ص قبل احل�سول على الرتخي�ص، وفقا لأحكام هذه 

الالئحة.
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املــادة ) 8 (

ي�سرتط ملنح الرتخي�ص، الآتي:

اأمانة ال�سجل التجاري بن�ساط  اأن تك�ن امل�ؤ�س�سة طالبة الرتخي�ص م�سجلة فـي   - 1

التدريب.

2 - اأن يت�فر فـي الفرد طالب الرتخي�ص، الآتي:

 اأ - اأن يك�ن عماين اجلن�سية.

ب - اأن يكـــ�ن حا�ســـال على م�ؤهل اأكادميي اأو تقني اأو مهني فـي جمال ن�ساط 

التدريب معرتف به فـي ال�سلطنة.

ج - اأن تك�ن لديه خربة فـي جمال ن�ساط التدريب ل تقل عن )20( ع�سرين 

�سنة بعد احل�س�ل على امل�ؤهل. 

د - األ يك�ن مالكا اأو �سريكا فـي اأي م�ؤ�س�سة تدريبية خا�سة اأخرى.

وفـي جميع الأح�ال، يحظر اجلمع بني ترخي�ص امل�ؤ�س�سة والفرد.

املــادة ) 9 (

�سداد  بعد  وذلك  الغر�ص،  لهذا  املعد  النم�ذج  على  الرتخي�ص  يقدم طلب احل�س�ل على 

اأن يرفق بالطلب البيانات وامل�ستندات املحددة فـي النم�ذج امل�سار  الر�س�م املقررة، ويجب 

اإليه، وعلى وجه اخل�س��ص البيانات وامل�ستندات الآتية: 

اأول: بالن�سبة للم�ؤ�س�سة:

1 - ن�سخة من ال�سجل التجاري.

2 - ال�ثيقة الفنية. 

3 - ن�سخة من �سهادة عدم املحك�مية ملالك ال�سجل التجاري )التاجر الفرد(. 

ثانيا: بالن�سبة للفرد: 

1 - ال�ثيقة الفنية للرتخي�ص.

2 - �س�رة طبق الأ�سل من امل�ؤهالت العلمية، م�سادقة ومعادلة من اجلهات املخت�سة.
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3 - �سورة طبق الأ�سل من �سهادات اخلربة العملية معتمدة من اجلهة ال�سادرة عنها.

4 - ن�سخ من ال�سهادات التاأهيلية فـي جمال التدريب، اإن وجدت.

5 - ن�سخة من �سهادة عدم حمكومية.

املــادة ) 10 (

تتوىل املديرية البت فـي طلب الرتخي�ص خالل مدة ل تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ 

ا�ستيفاء الطلب جميع ال�سروط واملتطلبات املن�سو�ص عليها فـي هذه الالئحة، واإل اعترب 

الطلب مقبول، وفـي حالة رف�ص الطلب يجب اأن يكون قرار الرف�ص م�سببا.

املــادة ) 11 (

جتديده  اأو  الرتخي�ص  طلب  ا�ستيفاء  عدم  حالة  فـي  الرتخي�ص  طالب  املديرية  تخطر 

اإخطاره  النق�ص فـي طلبه، ومنحه مهلة ل تتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ  باأوجه 

ل�ستكمال اأوجه النق�ص، واإل اعترب الطلب ملغى.

املــادة ) 12 (

تكون مدة الرتخي�ص )3( ثالث �سنوات، ويجوز جتديده ملدة مماثلة.

تقل  ل  مدة  خالل  املديرية  اإىل  الرتخي�ص  جتديد  طلب  بتقدمي  ال�ساأن  �ساحب  ويلتزم 

عن )30( ثالثني يوما قبل انق�ساء مدة الرتخي�ص، ويراعى فـي طلب التجديد ذات املدد 

وال�سرتاطات واملتطلبات الالزمة ملنح الرتخي�ص ابتداء.

املــادة ) 13 (

ل يجوز ملن األغي ترخي�سه طبقا حلكم املادة )21( من هذه الالئحة التقدم بطلب احل�سول 

على الرتخي�ص اإل بعد انق�ساء )2( �سنتني من تاريخ اإلغاء الرتخي�ص.

الف�صــل الثالــث

التزامات املرخ�ص له

املــادة ) 14 (

يجب على املرخ�ص له اللتزام بالآتي :
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1 - اأن يكون له مقر م�ستقل م�ستوف ال�سروط الواردة فـي الدليل، اإذا كان موؤ�س�سة.

2 - اللتزام بقواعد ممار�سة الن�ساط ال�سادرة من املديرية.

3 - حتقيق م�ستوى اجلودة فـي اخلدمات املقدمة منه، وفقا للدليل.

4 - عدم بدء تنفـيذ الربنامج التدريبي اإل بعد احل�سول على موافقة املديرية عليه، 

وعلى منفذ الربنامج، ومقر تنفـيذ التدريب، وفقا للدليل.

5 - منح املتدرب �سهادة بعد اجتيازه متطلبات الربنامج التدريبي اأو احل�سور - بح�سب 

الأحوال - وفقا لل�سوابط وال�سرتاطات الواردة فـي الدليل. 

6 - توفـيـــر هيـــئة اإداريـــة وتدريبـــية، وفقــا لل�سروط وال�سوابط الواردة فـي الدليل، 

اإذا كان موؤ�س�سة.

امل�ستندات  وكافة  والعاملني  باملتدربني  اخلا�سة  والإح�سائيات  البيانات  توفـري   -  7

الإدارية - بح�سب الأحوال - والحتفاظ بها ملدة ل تقل عن )10( ع�سر �سنوات.

8 - اإخطار املديرية كتابة عند تغيري ال�سم التجاري، اأو اإجراء اأي تنازل بني ال�سركاء، 

اأو تغيري ملكية املوؤ�س�سة اأو ال�سكل القانوين، اأو اإجراء اأي ت�سرف قانوين اآخر.

املــادة ) 15 (

فـي حالة وفاة �ساحب املوؤ�س�سة املرخ�سة، يجب على الورثة ت�سحيح و�سع املوؤ�س�سة وفق 

اأحكام هذه الالئحة، والدليل والقرارات ال�سادرة تنفـيذا لها خالل مدة ل تزيد على )6( 

�ستة اأ�سهر من تاريخ الوفاة.

الف�صــل الرابــع

التقييــم والت�صنيــف

املــادة ) 16 (

تقوم املديرية باإجراء تقييم اأداء للمرخ�ص له، كما تقوم بت�سنيف املوؤ�س�سة اإىل ثالث فئات 

)الأوىل، الثانية، الثالثة( وفقا للمعايري وال�سوابط الواردة فـي الدليل، ويجوز للمديرية 

له  املرخ�ص  يخطر  اأن  على  الت�سنيف،  اأو  التقييم  عملية  فـي  اأخرى  بجهات  ال�ستعانة 

بالنتيجة خالل مدة ل تزيد على )30( ثالثني يوما من تاريخ اإجراء التقييم اأو الت�سنيف.
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املــادة ) 17 (

 يجوز للموؤ�س�سة من الفئتني الأوىل والثانية تقدمي طلب للح�سول على اأكرث من ترخي�ص، 

وفقا لل�سوابط الواردة فـي الدليل.

املــادة ) 18 (

تكون �سالحية الت�سنيف ملدة )4( اأربع �سنوات من تاريخ اعتماده، ما مل يتم اإلغاء ترخي�ص 

هذه  واأحكام  الدليل  فـي  الواردة  الت�سنيف  و�سوابط  معايري  باأحد  اإخاللها  اأو  املوؤ�س�سة 

الالئحة.

املــادة ) 19 (

يجوز للموؤ�س�سة التي مل حت�سل على اإحدى الت�سنيفات املن�سو�ص عليها فـي املادة )16( 

مــن هـــذه الالئحـــة التقــدم بطلب لإعادة الت�سنيف بعد م�سي )6( �ستة اأ�سهر على الأقل 

من تاريخ اآخر عملية ت�سنيف.

الف�صــل اخلامــ�ص

اجلــزاءات الإداريــة

املــادة ) 20 (

يجوز للوزارة عند خمالفة اأحكام هذه الالئحة والدليل، توقيع اجلزاءات الآتية:

1 - اإنذار املرخ�ص له باإزالة اأ�سباب املخالفة خالل مدة ل تزيد على )7( �سبعة اأيام.

2 - غرامـــة اإداريـــة ل تــقل عــن )250( مائتني وخم�سني ريال عمانيا، ول تزيد على 

)1000( األف ريال عماين.

3 - وقف الرتخي�ص ملدة ل تزيد على )30( ثالثني يوما قابل للتمديد ملدة مماثلة. 

املــادة ) 21 (

يلغى الرتخي�ص فـي احلالت الآتية:

1 - عدم مبا�سرة ن�ساط التدريب ملدة )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ احل�سول على الرتخي�ص 

دون تقدمي عذر تقبله املديرية.

2 - اإذا كرر املرخ�ص له ذات املخالفة لأحكام هذه الالئحة والدليل .

3 - ثبوت احل�سول على الرتخي�ص عن طريق الغ�ص اأو التدلي�ص اأو التزوير اأو تقدمي 

م�ستندات اأو معلومات غري �سحيحة.
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قـــرار وزاري

رقــم 2021/48

بتحديد ر�سوم خدمات التدريب اخلا�ص

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/98 بتعديل م�سمى وزارة التعليم العايل اإىل وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمــي،

واإىل الالئحة التنظيمية لربنامج الدبلوم املهني فـي املوؤ�س�سات التدريبية اخلا�سة ال�سادرة 

بالقرار الوزاري رقم 2018/157،

واإىل الئحة تنظيم التدريب اخلا�ص ال�سادرة بالقـرار الوزاري رقم 2021/40،

واإىل موافقة وزارة املالية،

وبناء عـلى مـا تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

حتدد ر�سوم خدمات التدريب اخلا�ص، وفقا للجدول املرفق.

املــادة الثانيـــة

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

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي: 12 من رم�ســان 1442هـ

املـوافــــق: 25 من اأبريــــل 2021م 

د . رحمـة بنت اإبراهيـم بن �سعيد املحروقية

وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
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جدول ر�سوم خدمات التدريب اخلا�ص 

اخلدمـــة م
قيمة الر�سم 

بالريال العماين

1
درا�سة طلب احل�سول على ترخي�ص 

مزاولة التدريب اخلا�ص بالن�سبة للفرد 

)100(

مائة ريال عماين

2
اإ�سدار وجتديد الرتخي�ص

 مبزاولة التدريب اخلا�ص بالن�سبة للفرد

)150(

مائة وخم�سون رياال عمانيا

3
درا�سة طلب احل�سول 

على ت�سديق الربنامج التدريبي لالأفراد

)15(

خم�سة ع�سر رياال عمانيا

درا�سة طلب املوافقة على اإعالن الربنامج التدريبي4
)5(

خم�سة رياالت عمانية

درا�سة طلب اعتماد مقر تنفـيذ التدريب5
)20(

ع�سرون رياال عمانيا

6
درا�سة طلب احل�سول 

على ت�سديق ال�سهادة التدريبية لالأفراد

)1(

ريال عماين واحد

7
درا�سة طلب احل�سول 

على ت�سديق ال�سهادة التدريبية لالأفراد )بدل فاقد(

)5(

خم�سة رياالت عمانية

8
درا�سة طلب احل�سول على ترخي�ص 

مزاولة التدريب اخلا�ص بالن�سبة للموؤ�س�سة 

)200(

مائتا ريال عماين

9
اإ�سدار وجتديد الرتخي�ص 

مبزاولة التدريب اخلا�ص بالن�سبة للموؤ�س�سة

)300(

ثالثمائة ريال عماين

10
درا�سة طلب احل�سول على املوافقة 

لنقل مقر املوؤ�س�سة التدريبية اخلا�سة

)500(

خم�سمائة ريال عماين

11
درا�سة طلب احل�سول على املوافقة 

لفتح فرع للموؤ�س�سة التدريبية اخلا�سة

)500(

خم�سمائة ريال عماين

درا�سة طلب ت�سنيف املوؤ�س�سة التدريبية اخلا�سة12
 )500(

خم�سمائة ريال عماين 
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اخلدمـــة م
قيمة الر�سم 

بالريال العماين

13
درا�سة طلب جتديد ت�سنيف 

املوؤ�س�سة التدريبية اخلا�سة

)300(

ثالثمائة ريال عماين

درا�سة طلب تظلم املوؤ�س�سة على نتائج الت�سنيف 14
)100(

مائة ريال عماين

15
درا�سة طلب احل�سول على ت�سديق الربنامج 

التدريبي للموؤ�س�سة 

)30(

ثالثون رياال عمانيا

16
درا�سة طلب املوافقة على اإعالن

 الربنامج التدريبي للموؤ�س�سة

)5(

خم�سة رياالت عمانية

17
درا�سة طلب احل�سول على ت�سديق ال�سهادة 

التدريبية للموؤ�س�سة

)1(

ريال عماين واحد

18
درا�سة طلب احل�سول على ت�سديق ال�سهادة 

التدريبية للموؤ�س�سة )بدل فاقد(

)5(

خم�سة رياالت عمانية

درا�سة طلب اإ�سدار �سهادة الكفاءة املهنية19
)5(

خم�سة رياالت عمانية

20
درا�سة طلب احل�سول على ترخي�ص برنامج الدبلوم 

املهني فـي املوؤ�س�سات التدريبية اخلا�سة 

)1000(

األف ريال عماين

درا�سة طلب الت�سديق على �سهادة الدبلوم املهني21
)1(

ريال عماين واحد

22
درا�سة طلب الت�سديق على �سهادة الدبلوم املهني 

)بدل فاقد(

)5(

خم�سة رياالت عمانية

23
درا�سة طلب املوافقة على اإعالن برنامج الدبلوم 

املهني فـي املوؤ�س�سات التدريبية اخلا�سة  

)5(

خم�سة رياالت عمانية

24
درا�سة طلب التظلم من قرارات اللجنة الفنية 

اأو جلنة الرتخي�ص لربنامج الدبلوم املهني  

)100(

مائة ريال عماين

25
درا�سة طلب اعتماد الهيئة االإدارية والتدريبية 

للموؤ�س�سة التدريبية اخلا�سة

)10(

ع�سرة رياالت عمانية

 

تابع:جدول ر�سوم خدمات التدريب اخلا�ص 
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وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

قـــرار وزاري

رقـــم 2021/52

بتعديل بع�ض اأحكام القرار الوزاري رقم 2009/31 باإعالن مناطق حجر زراعية

 ا�ستنادا اإىل قانون احلجر الزراعي ال�سادر باملر�ســــوم ال�سلطاين رقم 2004/47،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون احلجر الزراعي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/32،

واإىل القرار الوزاري رقم 2009/31 باإعالن مناطق حجر زراعية،

واإىل تو�سية املديرية العامة للتنمية الزراعية بتحديد مناطق حجر زراعية م�سابة بح�سرة 

،)Rhynchophorus ferrugineus Olivier( سو�سة النخيل احلمراء�

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

ي�ستبدل بن�ص املادة الأوىل من القرار الوزاري رقم 2009/31 امل�سار اإليه الن�ص الآتي:

تعلن كل من الوليات الآتية مناطق حجر زراعية حلني زوال �سبب احلجر، و�سدور 

قرار بهذا ال�ساأن:

 

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي:  9 /   9 / 1442هـ

املـوافــــق: 22/  4 /2021م

                                      د . �سعــود بن حمــود بن اأحمــد احلب�ســي

                                      وزيـر الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه

الوليةاملحافظة

خ�سب، دبا، بخا، مدحاءحمافظة م�سنـدم

الربميي، حم�سة، ال�سنينةحمافظة الربميي

اأدم، احلمراء، اإزكيحمافظة الداخلية

�سحار، �سنا�ص، لوى، �سحم، اخلابورة، ال�سويقحمافظة �سمال الباطنة

الر�ستاق، بركاءحمافظة جنوب الباطنة

نيابة �سمد ال�ساأنحمافظة �سمال ال�سرقية

عربي، ينقل، �سنكحمافظة الظاهرة
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وزارة العدل وال�شوؤون القانونية

قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2021/4/27

باملوافقة على تعديل عقد تاأ�شي�س �شركـة مدنيـة للمحامـاة 

ا�ستنادا اإىل قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108،

واإىل القــرار الـــوزاري رقـــم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيــ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة،

2011/2/27 بتاأ�سيـــ�س �سركـــة / �سعيـــد ال�سحـــري  واإلــى قــــرار جلنة قبــول املحاميــن رقــم 

و�سركاه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية )�سركة مدنية للمحاماة(،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2021/4 بتاريخ 2021/4/11م،

وبنـاء على ما تقت�سيـه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

املوافقة علـى تعديل عـقد تاأ�سي�س �سركة / �سعيد ال�سحري و�سركاه للمحاماة وال�ست�ســارات 

القانونية )�سركة مدنية للمحاماة ( املرفق.

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر فـي: 28/ 8/ 1442هـ 

املوافـــــق:11/ 4 / 2021م

د . يحيــى بــن نا�شـــر اخل�شيبـــي

                                                                           وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

رئيــــ�س جلنـــــة قبـــــــــول املحامـــــــني
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تعديــل عقـــد تاأ�شيــ�س 

�شركـة �شعيد ال�شحري و�شركاه للمحاماة وال�شت�شارات القانونية 

اإنه فـي يوم الأحـد املوافق 2021/3/28م، عقــد ال�سركاء فـي ال�سركة جمعيتهــم ا�ستنــادا اإىل 

وقــــد  للـ�سركة  الرئي�سي  باملقر  الثامـنــة م�سـاء  ال�سـاعـــة  فـــي متـــام  التاأ�سيــ�س، وذلك  عقــد 

تـــراأ�س الجـتماع املحامــي / �سعيد بن �سعد بن فرج ال�سحري وح�سره املحامي / ثامـر بن 

تاأ�سي�س  بنود عقد  بع�س  تعديل  والرتا�سي على  التفاق  ال�سحــري، ومت  �سعــد  بن  �سعيــد 

ال�سركة على النحو التايل:

ال�سركاء وجن�سياتهم وحمال  باأ�سماء  التاأ�سي�س اخلا�سة  املادة )3( من عقد  تعدل  اأول: 

اإقامتهم وعناوينهم لت�سبح كما يلي: 

ثانيا: تعدل املادة )6( من عقد التاأ�سي�س اخلا�سة براأ�س املال لت�سبح كما يلي:

1 - يكـــــون راأ�س مـــــال ال�سركـــــــة )100.000 ر.ع( مائـــة األـــف ريـــال عمانـــي مق�ســــم 

األف ح�سة بقيمة ا�سمية قدرها )1( ريال عماين واحد  اإىل )100.000( مائة 

للح�سة الواحدة.

2 - توزع احل�س�س بني ال�سركاء على النحو الآتي: 

ثالثا: تبقى بقية مواد عقد التاأ�سي�س كما هي دون اأي تعديل.

توقيع ال�شركـــاء 

ال�شم: �سعيــد بن �سعد بن فرج ال�سحري                                            التوقيـــع

ال�شم: ثامر بن �سعيد بن �سعد ال�سحري                                           التوقيـــع

اجلن�شيةا�شم ال�شريكم
حمل 

الإقامة
العنوان

م�سقطعماين�سعيد بن �سعد بن فرج ال�سحري 1
�س.ب: 1288 ر.ب: 112 روي،

 �سلطنة عمان

م�سقطعماينثامر بن �سعيد بن �سعد ال�سحري2
�س.ب: 1288 ر.ب: 112 روي،

 �سلطنة عمان

الن�شبة عدد احل�ش�سا�شم ال�شريكم

95%95.000�سعيد بن �سعد بن فــرج ال�سحــري 1

5%5.000ثامر بن �سعيد بن �سعد ال�سحري2
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قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2021/4/28

باملوافقة على تعديل عقد تاأ�شي�س �شركـة مدنيـة للمحامـاة 

ا�ستنادا اإىل قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108،

واإىل القــرار الـــوزاري رقـــم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيــ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة،

واإىل قـرار جلنة قبــول املحامني رقم 2019/10/90 باإعالن تعديل بع�س مواد عقد تاأ�سي�س 

�سركة مدنية للمحاماة،

واإىل اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2021/4 بتاريخ 2021/4/11م،

وبنـاء على ما تقت�سيـه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

املوافقة علـى تعديل عـقد تاأ�سي�س �سركة / العليان وعاطف عيد و�سركاوؤهم حمامون وم�ست�سارون 

فـي القانون )�سركة مدنية للمحاماة ( املرفق.

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر فـي: 28/ 8/ 1442هـ 

املوافـــــق:11/ 4 / 2021م

د . يحيــى بــن نا�شـــر اخل�شيبـــي

                                                                           وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

رئيــــ�س جلنـــــة قبـــــــــول املحامـــــــني
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تعديــل عقـــد تــاأ�شيــ�س

�شـركـة العليان وعاطف عيد و�شركاوؤهم حمامون وم�شت�شارون فـي القانون 

اإنه فـي يوم الأحد املوافق 2020/11/22م، اتفق املحامون )ال�سركاء( املذكورون اأدناه على 

تعديل املواد )1( و)2( و)3( و)6( و) 8 البند اأ ( من عقد تاأ�سي�س ال�سركة، لتكون كالآتي:

ا�شـــم ال�شــركـــة

املـــادة )1(

يكون ا�سم ال�سركة / املع�سني والنجار وعاطف عيد حمامون وم�ست�سارون فـي القانون.

مركــز ال�شركــة الـرئي�شــي

املـــادة )2(

يكـــون مركــز ال�سركـــة الرئي�ســـي فـي حمافظــة م�سقــط )�سلطنـــة عــمان(، ويجوز لل�سركة 

اأن تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة وخارجها، وذلك وفق ما يقرره ال�سركاء.

اأ�شماء ال�شركاء وجن�شياتهم وحمال اإقامتهم وعناوينهم

املـــادة )3(

تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتني:

حمل الإقامة/العنوان اجلن�شية ال�شم م

مدينه احلق - ولية طاقة عماين  �سامل بن علي بن �سامل املع�سني  1

�ساللة اجلديدة - ولية �ساللة عماين خالد بن اأحمد بن عمر النجار 2

اخلوير- حمافظة م�سقط م�سري  عاطـــــــف ال�سيـــــــد حممــــد عيــــد  3
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راأ�س مال ال�شركة

املـــادة )6(

األف ح�سة بقيمة  اإىل مائة  األف ريال عماين، مق�سم  راأ�س مال ال�سركة )100.000( مائة 

ا�سمية قدرها ريال عماين واحد للح�سة الواحدة، وفقا لالآتي:

احل�شة ا�شم ال�شريك م

%25 �سامل بن علي بن �سامل املع�سني 1

%25 خالد بن اأحمد بن عمر النجار 2

%50 عاطـــــــف ال�سيـــــــد حممــــد عيــــد  3

املـــادة )8( البند ) اأ (

اأ - يتوىل اإدارة ال�سركة كل من: �سامل بن علي بن �سامل املع�سني، وخالد بن اأحمد بن عمر 

النجار، وعاطف ال�سيد حممد عيد ) ماليا واإداريا منفردين (.

توقيع ال�شركـــاء 

ال�شم: �سامل بن علي بن �سامل املع�سني                                            التوقيـــع

ال�شم: خالد بن اأحمد بن عمر النجار                                            التوقيـــع

ال�شم: عاطـــــــف ال�سيــــــد حممـــد عيــــد                                            التوقيـــع
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــــالن

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

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

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144705

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ثعلب ال�سحراء ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144708

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهور حفـيت للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144709

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمال اخلالدية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144710

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمك حمف�ظ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذائد ال�طنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144738

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عباءات ن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البليدة املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144740

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الداخلي  الت�سميم  للديك�ر(،  والداخلي  اخلارجي  )الت�سميم  الداخلي  الديك�ر  ت�سميم 

)الت�سميم اخلارجي والداخلي للديك�ر(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعاع الفتح الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144741

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للكتب اجلديدة وال�سحف واملجالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طيف الطريف احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144742

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)البيع بالتجزئة عن طريق االإنرتنت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البهجة العربية الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144744

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات البيع باملفرد واجلملة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سامل للتنمية واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144745

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة  للمركبات(،  احلركة  ناقل  واإ�سالح  املحركات  )اإ�سالح  ال�سيارات  واإ�سالح  �سيانة 

املركبات )�سيانة وفح�س املركبة ب�سكل عام(، م�ساعدات اإ�سالح املركبات املعطلة ت�سليح، 

)تغيري  ال�سيارات  بطاريات  تغيري  وال�سبغ(،  بال�سمكرة  احل�ادث  بعد  املركبات  )اإ�سالح 

البطاريات املنتهية(، ت�سحيم املركبات )عمل ال�سيانة الدورية والعناية باملركبات(، غ�سل 

املركبات )غ�سل املركبات وتنظيفها(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلنجر لالأعمال واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144748

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه معدنية م�سروبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع خريات الغد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144751

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها القه�ة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ستقبل الزاهر لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144752

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س الن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطاو�س اجلميل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144753

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الب�سمة للت�س�يق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144755

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�س�ق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سد لالأعمال التجارية واملقاوالت والت�سدير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144758

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املن�س�جات ومنتجات الن�سيج غري ال�اردة فـي فئات اأخرى اأغطية الفرا�س وامل�ائد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه اند ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144759

فـي الفئة 22 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلبال واخلي�ط وال�سبكـــات واخلـــيم واملظــــالت وامل�سمع واالأ�سرعة والغرازات واالأكيا�س 

)غيـــر الـــ�اردة فــــي فــئات اأخرى( م�اد التبطني واحل�س� )عدا ما كان من املطاط اأو البال�ستيك( 

م�اد ن�سيج من االألياف اخلام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه اند ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144761

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الت�ازن للتط�ير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144762

فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عدد واأدوات يدوية ) تدار باليد ( اأدوات قطع ) ال�س�ك وال�سكاكني ( واملالعق اأ�سلحة بي�ساء 

اأدوات حالقة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه اند ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144763

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�اد  معدنية  متنقلة  مباين  املعدنية  البناء  م�اد  منها  خليط  وكل  نفـي�سة  غري  معادن 

معدنية خلط�ط ال�سكك احلديدية حبال واأ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفـي�سة 

م�سن�عات حدادة خردوات معدنية �سغرية م�ا�سري واأنابيب معدنية خزائن حفظ ال�ثائق 

اأخرى  فئات  فـي  واردة  نفـي�سة غري  الثمينة منتجات م�سن�عة من معادن غري  واالأ�سياء 

خامات معادن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه اند ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144764

فـي الفئة 15 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االآالت امل��سيقية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه اند ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144765

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأخرى  فئات  فــــي  واردة  وغـــري  امل�اد  هذه  من  امل�سن�عة  واملنتجات  املق�ى  وال�رق  ال�رق 

امل�ستعملة  الل�سق  م�اد  القرطا�سية  الف�ت�غرافـية  ال�س�ر  الكتب  م�اد جتليد  املطب�عات 

فـي القرطا�سية اأو لغايات املنزلية وم�اد الفنانني فرا�سي الدهان اأو التل�ين االآالت الكاتبة 

التغليف  االأجهزة م�اد  والتدري�س عدا  الت�جيه(  مــ�اد  االأثــاث  املكتبيـــة )عــداد  والـــل�ازم 

البال�ستيكية غري ال�اردة فـي فئات االأخرى حروف الطباعة الكلي�سيهات الرا�سمات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه اند ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144766

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اجلل�د املدب�غة واجلل�د املدب�غة املقلدة واملنتجات امل�سن�عة من هذه امل�اد غري ال�اردة 

فـي فئات اأخرى، جل�د احلي�انات اخلام اأو املدب�غة ال�سناديق واحلقائب ال�سفرية املظالت 

ال�سما�سي والع�سي ال�سياط واأطقم احلي�انات وال�سروج. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه اند ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144768

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللعب واأدوات اللعب واأدوات الريا�سية واجلمبازيــة واالأدوات الريا�سية غيـــر الـــ�اردة فـي 

فئات اأخرى زينة ل�سجرة عيد امليالد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه اند ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144770

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كريو�سني كاز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سقط للغازات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144774

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب االأ�سنان )تنظيف االأ�سنان(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�س�اعي الطبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144775

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ظالل ح�سن امل�سايخ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144776

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�جيه املهني ن�سائح تعليمية اأو تدريبية، اإعادة التدريب املهني، اإر�ساد التدريب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة ح�سيمة للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144777

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمبز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة الن�ن للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144778

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإجناز الدولية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138785

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توابل  فلفل  الطيب  جوز  بهارات  كركم  توابل  �ساي  حمم�ص  غري  بن  بودرة  توابل  قهوة 

زعفران توابل حلوى لوز حلويات فول �سوداين توابل م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار 

ثوم مفروم بهار متر هندي )توابل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جزيرة بيت العجائب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144524

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكهف لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 122832

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املايا الدولية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 1064 ر.ب: 130, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/10/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130475

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملنتجات املخابز واحللويات ال�سكرية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة م�سعل عمر عبداللـه للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �ساللة, حمافظة ظفار, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131534

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري الف�ساتني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الطوارئ اجلديدة للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب:16 ر.ب: 122, والية ال�سيب, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135852

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم على ال�سا�سات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة رموز العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب:480 ر.ب: 124, والية بو�سر, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137859

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعليم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القبة الذهبية للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2105ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141486

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اخل�سراوات والفواكه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلو�ش للحياة وامل�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143136

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع احللويات وبيع الزيتون واالألبان وبيع املخلل وبيع املواد الغذائية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل حي عا�سم للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143430

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات اال�ستثمارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ساللة للمنطقة احلرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143432

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات اال�ستثمارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ساللة للمنطقة احلرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143433

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ا�ستثمارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ساللة للمنطقة احلرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143434

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات اال�ستثمارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ساللة للمنطقة احلرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143435

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات اال�ستثمارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ساللة للمنطقة احلرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143458

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )مطعم يقدم وجبات الطعام وال�سراب(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماهر يعقوب مو�سى ال�سوا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143507

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع منتجات االأ�سماك والدواجن واللحوم بكل اأنواعه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوم البداية احلديثة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143651

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, خدمات مطاعم تقدمي 

الوجبات اخلفـيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الغرين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144043

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرمي واأمريه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144133

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موؤ�س�سة  اأطعمة خفـيفة  احلبوب,  على  قائمة  اأطعمة خفـيفة  توبل,  ال�سويا  معجون حب 

حمفوظة,  اأع�ساب  خبازة,  �سودا  خبازة,  م�سحوق  الذرة,  لب  دقيق  الذرة,  لب  االأرز,  على 

الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة, كيك مغطى بال�سكر جممد, مو�ش �سوكوالتة, 

اللحم  فـيه  يو�سع  تخليل  مرق  �سل�ســـات,  )فواكه(  كوليــــ�ش  �سكريـــات,  )حلــــوى(  املو�ش 

الكتان  بذر  ال�سقيل,  اخلنزير  حلم  �سو�ش,  بي�ستو  ال�سندوي�سات,  باجلنب  ال�سمك,  اأو 

لال�ستعمال املطبخي توابل, بذور القمح الأغرا�ش اال�ستهالك الب�سري, ق�سبان احلبوب 

الطهي,  الأغرا�ش  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي,  الأغرا�ش  التارتار  ق�سدة  بالربوتني,  الغنية 

�سل�سلة املعكرونة, لوح من احلبوب, �سكر نخيلي, عجني, ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل 

لتزيني  بال�سوكوالتة  حلي  باللحم,  حم�سية  عجائن  بيلميني   ,pastry dough �ساي, 

طحائن  باللنب,  اأرز  بال�سوكوالتة,  مطلي  جوز  الكعك,  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك, 

جوز, ثوم مفروم بهار, باوزي كعكات حم�سية, عجينة اأرز لغايات مطبخية, جياوزي فطائر 

اأخالط  ماحلة,  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة,  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية, 

ورق  االأرز,  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�ش,  ماحلة,  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 

�سوكوالتة  معجون  ال�سوكوالتة,  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل,  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل,  �سالح 

يحتوي على مك�سرات, فطائر اأ�سا�سها دقيق, �سراب االأغاف حمليات طبيعية, تزيني الطعام 

االأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  االأرز,  االأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  براقة,  بطبقة 

املعكرونة, م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن, مربى احلليب, بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سروات 

اأرز �سريع التح�سري, �سندوي�سات الهوت دوغ, مكعبات  اأرز,  اأونيجريي كرات  وحلم البقر, 

ثلج, بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل, بذور ال�سم�سم توابل, خملالت م�سنعة من اخل�سار 

املقطعة والبهارات, حبوب كينوا, معاجلة, برغل, حنطة �سوداء, معاجلة, طحني احلنطة 

ال�سوداء, �سل�سة التوت الربي بهارات, �سل�سة التفاح بهارات, قطع خبز حمم�ش, لومبري 

خبز م�سنوع من البطاطا, ب�سطيلة حلويات, �سينبي ب�سكويت الذرة, كيم�سيجون فطائر 

النعناع  �سكاكر  ة,  املحالاّ الفا�سولياء احلمراء  �سرائح بوظة من  املخمرة,  من اخل�سروات 
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الإنعا�ش النف�ش, علكة الإنعا�ش النف�ش, �سعريية معكرونة, اأو دون, �سعريية معكرونة, �سوبا, 

خبز بدون غلوتني, متر هندي )توابل(, الك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(, كرات 

اأو غريها,  ال�سوكوالتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 

كرو�سان )نوع من املعجنات(, خبز بال�سوكوالتة, �ساي من اأع�ساب البحر, كرميا حمروقة, 

عجائن للقلي, رقائق ورقية �ساحلة لالكل, كرات جوز الهند )نوع من احللويات(, كب�سوالت 

القهوة اململوءة, ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي, بوظة جممدة, النوغات )حلوى اأو 

راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات, معجون اأو هري�ش )توابل(, عجينة الزجنبيل )مطيبات(, 

اأع�ساب بحرية توابل, با�ستا, عجينة لوز, يان�سون, يان�سون جنمي, حلويات لتزيني ا�سجار 

توابل  للطعام,  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة,  منكهات  طبية,  غري  منقوعات  امليالد,  عيد 

بودرة, خبز بدون خمرية, ملح حلفظ املواد الغذائية, قر�سلة بق�سماط, ب�سكويت, ب�سكويت 

من ال�سعري املنبت امللت, حلويات بالنعناع, حلويات �سكرية, كعك الوفل, خبز بان, كاكاو, 

قهوة, بن غري حمم�ش, م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة, كعك, قرفة تابل, 

براعم نبات الكرب املخللة, كارميل �سكاكر, كري بهار, م�ستح�سرات احلبوب, علكة لي�ست 

لغايات طبية, هندباء برية بدائل للقهوة, �ساي, �سوكوالتة, مرزبانية, كب�ش قرنفل تابل, 

املخفوقة,  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  الذرة,  حب  ف�سار  ذرة,  رقائق  حلويات,  توابل, 

بوظة, فطائر حمالة بانكيك, خال�سات للمواد الغذائية عد اخلال�سات االثريية والزيوت 

العطرية, ملح, عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية, كركم, حمليات طبيعية, بهارات, خبز 

زجنبيل, فلفل حلو, دقيق للطعام, دقيق البقول, دقيق ذرة, دقيق اخلردل, دقيق ال�سعري, 

دقيق �سويا, طحني قمح, ن�سا للطعام, خمائر للعجني, اقرا�ش �سكرية حلويات, بتي فور 

كعك, �سكر, منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية, م�سحوق كعك, عجينة كعك, زجنبيل 

للمركبات  ثلج  �سناعي,  اأو  طبيعي  ثلج  لالأكل,  ال�ساحلة  املثلجات  متا�سك  عوامل  تابل, 

املنع�سة, جلوكوز الأغرا�ش الطهي, دابوق غلوتني, معد لل�سناعات الغذائية, برغل للطعام 

الب�سري, خل, كت�ساب �سل�سة, م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات قهوة باحلليب, م�سروبات 

معجنات,  معكرون  ال�سجق,  متا�سك  مواد  خمرية,  تخمري,  مواد  باحلليب,  �سوكوالتة 

معكرونة, ذرة مطحونة, ذرة حمم�سة, خبز, مالتوز �سكر امللت, دب�ش للطعام, قطر ال�سكر, 
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رقيقة,  نودلز معكرونة  الطيب,  مق�سر, خردل, جوز  �سعري  نحل,  ع�سل  للحلويات,  نعناع 

فطائر, �سعري مطحون, �سندوي�سات, قطع حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, خبز 

اجلوز,  اأو  اللوز  حلوى  برالني  مهلبية,  بطاطا,  دقيق  فلفل,  بيتزا,  توابل,  فلفل  افرجي, 

رافـيويل, �سو�ش حلويات, اأرز, زعفران توابل, �ساغو, �سل�سات توابل, نكهة الكرف�ش, �سميد, 

�سربات مثلجات, �سباغيتي معكرونة رفـيعة, تابيوكا, دقيق التابيوكا, تورتات كيك بالفواكه, 

منكهات الفانيال لغايات مطبخية, فانيلني بديل للفانيال, �سعريية نودلز, فطائر حلم, 

معجنات مقطعة, مطريات حلوم للغايات املنزلية, مثلجات �ساحلة لالكل, م�ساحيق ل�سنع 

منكهات  العطرية,  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين,  فول  حلويات  لوز,  حلوى  املثلجات, 

للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية, �سوفان مطحون, �سوفان مق�سر, طعام ا�سا�سه �سوفان, 

رقائق �سوفان, دقيق �سوفان, ا�سابع �سو�ش حلويات, خل البرية, م�سروبات اأ�سا�سها القهوة, 

اأ�سا�سها ال�سوكوالتة, بن ا�سطناعي, �سكاكر لالكل,  اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات  م�سروبات 

امللت,  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد,  ك�سك�ش  توابل,  الت�ساوت�ساو  حبوب,  منتجات  رقائق 

للطعام, �سعري منبت ملت, لال�ستهالك الب�سري, �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري, توابل 

م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار, هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 

لغايات طبية, ماء بحر للطبخ, �سو�سي, �سل�سات طماطم, مايونيز, ب�سكويت رقيق ه�ش, 

امل�سحوقة  فواكه حلويات, مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد, هالميات جلي, 

والفواكه املجففة, اقرا�ش اأرز, �سل�سة �سويا, لنب جممد حلويات مثلجة, مقبالت هندية 

توابل, فطائر �سينية, تاكو, كعك ذرة, �ساي مثلج, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, توابل �سلطة, 

لب خبز, تبولة, حالوة طحينية, تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت, �سل�سة 

مرق اللحم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار جند العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املعبيلة اجلنوبية, والية ال�سيب, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144500

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد غذائية وان�سطة التعبئة والتغليف للبقوليات واحلبوب وال�سكر واالأرز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كيمجي رامدا�ش 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية مطرح, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144612

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرام للمطاعم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140174

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مالمح اجلزيرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143133

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اجلوي, تاأجري ال�سيارات, النقل بال�سيارات, تنظيم رحالت بحرية, ترتيب الرحالت 

ال�سياحية, نقل امل�سافرين, احلجز لل�سفر, تاأجري �سيارات ال�سباق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأفق امل�سئ الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 91715

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاتا ا�س اي ايه ايرالينز ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جيفان باراتي تاور 1، 10، 124، كونوت �سريكو�س، نيودلهي، 110001، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2014/9/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �س.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1636 ر.ب: 132، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 102060

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�سممة  املعلومات  تكنولوجيا  من�سة  تطوير  حتديدا،  املعلومات،  تكنولوجيا  خدمات 

من�سة  عرب  اإن�ساءه  يتم  الذي  احلا�سوب  تطبيق  حتديدا  الت�سغيل،  اإح�ساءات  جمال  فـي 

ا�ستخبارات االأعمال التجارية، حتديدا جتميعات البيانات من اأنظمة امل�سادر املختلفة عرب 

روابط االت�سال، تكامل البيانات فـي الوقت احلقيقي واالإح�ساءات، تطبيقات احلا�سوب التي 

بنيت عرب من�سة ا�ستخبارات االأعمال التجارية، اإندماج تكنولوجيا الت�سغيل فـي تكنولوجيا 

واالفرتا�ســــية،  التنبوؤيـــة  االإح�ساءات  والهند�ســــة،  اجليومكانيـــة  االإح�ساءات  املعلومات، 

�سناعة منوذج البيانات النوعية املحددة، الدور القائم على تقارير االإح�ساءات/واملقايي�س، 

ومنها  الكثيفة  ال�سناعات  فـي  للم�ساعدة  والتطوير  والت�سميم  اال�ست�سارية  اخلدمات 

الت�سغيل والطاقة، والكيماويات، والبرتوكيماويات، والنفط والغاز، واملرافق واالت�ساالت، 

اخلدمات  وتقدمي  تطوير  الخ،  التحويلية...  وال�سناعات  والنقل،  التجزئة،  وجتارة 

التجارية  االأعمال  حتليل  برنامج  اإ�ست�سافة  وحتديدا،  الت�سغيلية،  التحليالت  لتطبيقات 

على جهاز امللقم جلهاز الكمبيوتر مل�ساعدة ال�سناعات الكثيفة. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رولتا اإنديا ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

اأندهري  �سي،  دي  اأي  اأم  بارك،  تكنولوجي  رولتا  اأية،  تاور،  رولتا  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

)اإي�ست( مومباي - 400093، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/4/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �س.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1636 ر.ب: 132، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 103425

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم الرحالت وال�سفر ونقل االأ�سخا�س، تنظيم وتوفـري 

و�سائل النقل برا وبحرا وجوا خدمات الطريان والنقل اجلوي، خدمات تنظيم اأوقات ال�سفر 

جوا،  لل�سفر  احلجز  خدمات  النقل،  معلومات  اجلوي،  النقل  خدمات  جوا  للم�سافرين 

خدمات حجز تذاكر ال�سفر جوا، خدمات تذاكر الطريان، خدمات ت�سجيل الو�سول لل�سفر 

جوا، خدمات وكاالت ال�سفر، خدمات احلجز واملعلومات ما �سلف االإ�سارة اإليه. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاتا اإ�س اآي اإية ايرالينز ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جيفان باراتي تاور ا، فلور 12410كونوت �سريكو�س نيودلهي 110001، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/6/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �س.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1636 ر.ب: 132، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 108120

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املوؤقتة  االإقامة  بالطعام،  التزويد  املطاعم، خدمات  وامل�سروبات،  االأطعمة  توفـري  خدمات 

واملت�سمنة، خدمات اإقامة العطالت خدمات احلجز باملطاعم، خدمات حجز االإقامة فـي 

العطالت. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الفنادق الهندية املحدودة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مندليك هاو�س مندليك رود مومباي 400001، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/2/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �س.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1636 ر.ب: 132، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 118828

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة االإعالنات التجارية،ووظائف مكتب اإدارة االأعمال،وجتارة وبيع االأحذية باجلملة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساميت فوتوبر.كو، ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايلندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 4/5 ميو 1 بانغنا -تراد،كية ام.16 بانغ�سالونغ،بانغبلي،�ساموترباكارن 

10540، تايلند 

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/4/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1636 ر.ب: 132، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134629

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التبغ واأدوات املدخنني واأعواد الثقاب. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداملهدي خو�س اأب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 4230، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1636 ر.ب: 132، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136736

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والت�سخي�سية،  ال�سريرية  اخلدمات  ال�سحية،  الرعاية  امل�ست�سفـيات،  خدمات  الطبية،  اخلدمات 

برامج االإدارة ال�سحية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبولو هو�سبيتالز اإنرتبرايز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

 ،600 �سيناي-028  اأنامااليبورام،  راجا  غاردنز،  بي�سوب  منرب.19،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

تاميل نادو، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1636 ر.ب: 132، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137134

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فــــي غـــ�سل وكي املالب�س،  اأخرى ت�ستعــمل  االأقم�سة ومواد  �سابون، م�ستح�سرات تبيي�س 

م�ستح�سرات تنظيـــف و�ســـقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات 

جتميل، غ�سول )او�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سمي هول�سايل�س تريدينغ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منطقة م�سيمري - 56، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/29

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137135

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�س،  وكي  غ�سل  فـي  ت�ستعمل  اأخرى  ومواد  االأقم�سة  تبيي�س  م�ستح�سرات  �سابون، 

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

جتميل، غ�سول )او�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سمي هول�سايل�س تريدينغ 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منطقة م�سيمري - 56، الدوحة، قطر 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �س.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1636 ر.ب: 132، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138491

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإمكانية و�سول  الال�سلكي، توفـري  البث  الكابل،  التلفزيوين عرب  البث  التلفزيوين،  البث 

توفـري  االإنرتنت،  عرب  املحادثة  غرف  توفـري  العاملية،  الكمبيوتر  �سبكات  اإىل  امل�ستخدم 

االت�ساالت عن طريق  االإنرتنت،  توفـري منتديات  البيانات،  اإىل قواعد  الو�سول  اإمكانية 

الهاتف، االت�ساالت عرب الهواتف اخللوية، توفـري تو�سيالت لالت�سال مع �سبكة حا�سوب 

عاملية عن بعد. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 501913، دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1636 ر.ب: 132، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138493

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حو�سبة �سحابية، عمل االأبحاث فـي جمال التجميل، ت�سميم الديكور الداخلي، الت�سميم 

ال�سناعي، توفـري حمركات البحث عرب االإنرتنت، ت�سميم االأزياء، خدمات امل�سح، البحث 

العلمي، ت�سميم برجميات احلا�سوب، اختبار كفاءة ال�سري على الطرق للمركبات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 501913، دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �س.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1636 ر.ب: 132، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138494

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكاالت  خدمات  جنائزي,  تعهد  ال�سهرة,  ثياب  تاأجري  )امل�ساحبة(,  االجتماعية  املرافقة 

الرتويج, تخطيط وترتيب مرا�سم الزفاف, خدمات ال�سبكات االجتماعية عرب االإنرتنت, 

ا�ست�سارات حول امللكية الفكرية, خدمات التقا�سي, الرعاية املنزلية, تاأجري اأ�سماء جماالت 

الإنرتنت. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 501913, دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 1636 ر.ب: 132, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144915

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جلبات معدنية للموا�سري, خزانات معدنية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميت�سوبي�سي كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3-1 ماروني�سي 2- ت�سومة, ت�سيودا- كو, طوكيو 100-8086, اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142840

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإدارة وتوجيه الأعمال لل�سوبرماركت وخدمات املول. 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق 2831 مبنى 148, جممع 11, املنامة, �ش.ب: 21862, البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/25

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144902

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقرا�ش احللق واأقرا�ش احللق الطبية واأقرا�ش الع�سل لالأغرا�ش الطبية اأقرا�ش الع�سل 

على �سكل حلوى لالأغرا�ش الطبية واأقرا�ش املنثول لالأغرا�ش الطبية ومكمالت غذائية 

الفـيتامينات ومكمالت معدنية  اأقــرا�ش وعلكـــة وقطــرات وحلويات ومكمالت  على �سكل 

الطاقة  تعزيز  ومكونات  الأك�ســـدة  م�ســـادات  على  حتتوي  التي  املغذيات  اأي  وامل�سافات 

ومكونات تعزيز املناعة وعالجات ال�سعال وعالجات الربد ومكونات تقليل الغثيان ومكونات 

تعزيز النوم وعالجات ال�سعال وهي اأقرا�ش ال�سعال واملكمالت الغذائية واحلمية الغذائية 

الع�سبية  واملكمالت  والراحة  العامة  لل�سحة  النباتية  واملكمالت  والراحة  العامة  لل�سحة 

للم�ساعدة على النوم وم�ستح�سرات طبيعية م�ساعدة للنوم الطبيعية واملكمالت الغذائية 

اأو طبية  امليالتونني ومواد حتمل مكونات عالجية  التي حتتوي على  الغذائية  واحلمية 

لأطراف اأخرى فـي �سكل اأقرا�ش اأو علكة اأو قطرات اأو حلوى. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي اأف اأيه �ساين�ش هولدينغ ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت102,1�ست فلور وا�سنطن مول,7 ريد �سرتيت, هاملتون, اأت�ش 

اأم 11, برمودا, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

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

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

حــــــــق الأولويـــــــة: ) رقم الأولوية: UK00003596304, تاريخ الأولوية: 2021/2/16, 

بلد الأولوية: اململكة املتحدة (

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144903

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل وحلويات واملحليات الطبيعية وحلويات الع�سل وهي احللويات م�سنوعة من الع�سل 

اأو حملي  اأو حلوى  ي�ستخدم كحلوى  املت�سلب  اأو  املتبلور  اأو  املجفف  اأو  املجفـــف  والع�ســـل 

طبيعي اأو اأقرا�ش. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي اأف اأيه �ساين�ش هولدينغ ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت102,1�ست فلور وا�سنطن مول, 7 ريد �سرتيت, هاملتون, اأت�ش 

اأم 11, برمودا, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

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

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

حــــــــق الأولويـــــــة: ) رقم الأولوية: UK00003596304, تاريخ الأولوية: 2021/2/16, 

بلد الأولوية: اململكة املتحدة (
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144904

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطبيعية  واملحليات  الع�سل  ت�سم  التي  الإنرتنت  عرب  بالتجزئة  البيع  متاجر  خدمات 

ومنتجات ال�سحة والعافـية واملكمالت الغذائية واحلمية التغذائية والفـيتامينات واملكمالت 

وخدمات  واحللوى  والربد  ال�سعال  ومنتجات  ال�سيدلنية  واملنتجات  واملعدنية  النباتية 

متاجر البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت التي ت�سم اأقرا�ش احللق واأقرا�ش احللق العالجية 

الطبية  لالأغرا�ش  حلوى  �سكل  على  الع�سل  واأقرا�ش  الطبية  لالأغرا�ش  الع�سل  اأقرا�ش 

واأقرا�ش املنثول لالأغرا�ش الطبية واملكمالت الغذائية على �سكل اأقرا�ش وعلكة وقطرات 

التي  املغذيات  وهي:  والإ�سافات,  املعدنية  واملكمالت  الفـيتامينات  ومكمالت  وحلويات 

حتتوي على م�سادات الأك�سدة ومكونات تعزيز الطاقة ومكونات تعزيز املناعة وعالجات 

ال�سعال وعالجات الربد ومكونات تقليل الغثيان ومكونات تعزيز النوم وعالجات ال�سعال 

الع�سبية  واملكمالت  والعافـية  وال�سحة  العامة  النباتية  واملكمالت  ال�سعال  اأقرا�ش  وهي 

الغذائية  واملكمالت  الطبيعية  النوم  على  امل�ساعدة  وم�ستح�سرات  النوم  على  للم�ساعدة 

اأو طبية لأطراف  والغذائية التي حتتوي على امليالتونني ومواد حلمل مكونات عالجية 

ثالثة على �سكل اأقرا�ش وعلكات وقطرات اأو حلوى وحلوى الع�سل وهي, حلويات م�سنوعة 

من الع�سل املجفف واملجفف واملبلور اأو امل�سلب ي�ستخدم كحلوى اأو حلوى اأو حملي طبيعي 

اأو معينات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي اأف اأيه �ساين�ش هولدينغ ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت102,1�ست فلور وا�سنطن مول, 7 ريد �سرتيت, هاملتون, اأت�ش 
اأم 11, برمودا, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
حــــــــق الأولويـــــــة: ) رقم الأولوية: UK00003596304, تاريخ الأولوية: 2021/2/16, 

بلد الأولوية: اململكة املتحدة (
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144905

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقرا�ش احللق واأقرا�ش احللق الطبية واأقرا�ش الع�سل لالأغرا�ش الطبية اأقرا�ش الع�سل 

على �سكل حلوى لالأغرا�ش الطبية واأقرا�ش املنثول لالأغرا�ش الطبية ومكمالت غذائية 

معدنية  ومكمالت  الفـيتامينات  ومكمالت  وحلويات  وقطـــرات  وعلكة  اأقرا�ش  �سكل  على 

الطاقة  تعزيز  ومكونات  الأك�سدة  مـــ�سادات  علـــى  حتـــتوي  التي  املغذيات  اأي  وامل�سافات 

ومكونات تعزيز املناعة وعالجات ال�سعال وعالجات الربد ومكونات تقليل الغثيان ومكونات 

تعزيز النوم وعالجات ال�سعال وهي اأقرا�ش ال�سعال واملكمالت الغذائية واحلمية الغذائية 

الع�سبية  واملكمالت  والراحة  العامة  لل�سحة  النباتية  واملكمالت  والراحة  العامة  لل�سحة 

للم�ساعدة على النوم وم�ستح�سرات طبيعية م�ساعدة للنوم الطبيعية واملكمالت الغذائية 

اأو طبية  امليالتونني ومواد حتمل مكونات عالجية  التي حتتوي على  الغذائية  واحلمية 

لأطراف اأخرى فـي �سكل اأقرا�ش اأو علكة اأو قطرات اأو حلوى. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي اأف اأيه �ساين�ش هولدينغ ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت102,1�ست فلور وا�سنطن مول, 7 ريد �سرتيت, هاملتون, اأت�ش 

اأم 11, برمودا, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

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

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

حــــــــق الأولويـــــــة: ) رقم الأولوية: UK00003596324, تاريخ الأولوية: 2021/2/16, 

بلد الأولوية: اململكة املتحدة (
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144906

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل وحلويات واملحليات الطبيعية وحلويات الع�سل وهي احللويات م�سنوعة من الع�سل 

اأو املت�سلب ي�ستخدم كحلوى اأو حلوى اأو حملي  والع�ســـل املجفـــف اأو املجفـــف اأو املتــبلور 

طبيعي اأو اأقرا�ص. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي اأف اأيه �ساين�ص هولدينغ ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت102,1�ست فلور وا�سنطن مول, 7 ريد �سرتيت, هاملتون, اأت�ص 

اأم 11, برمودا, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

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

حــــــــق الأولويـــــــة: ) رقم الأولوية: UK00003596324, تاريخ الأولوية: 2021/2/16, 

بلد الأولوية: اململكة املتحدة (

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144907

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطبيعية  واملحليات  الع�سل  ت�سم  التي  الإنرتنت  عرب  بالتجزئة  البيع  متاجر  خدمات 

ومنتجات ال�سحة والعافـية واملكمالت الغذائية واحلمية التغذائية والفـيتامينات واملكمالت 

وخدمات  واحللوى  والربد  ال�سعال  ومنتجات  ال�سيدلنية  واملنتجات  واملعدنية  النباتية 

متاجر البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت التي ت�سم اأقرا�ص احللق واأقرا�ص احللق العالجية 

الطبية  لالأغرا�ص  حلوى  �سكل  على  الع�سل  واأقرا�ص  الطبية  لالأغرا�ص  الع�سل  اأقرا�ص 

واأقرا�ص املنثول لالأغرا�ص الطبية واملكمالت الغذائية على �سكل اأقرا�ص وعلكة وقطرات 

التي  املغذيات  وهي:  والإ�سافات,  املعدنية  واملكمالت  الفـيتامينات  ومكمالت  وحلويات 

حتتوي على م�سادات الأك�سدة ومكونات تعزيز الطاقة ومكونات تعزيز املناعة وعالجات 
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ال�سعال وعالجات الربد ومكونات تقليل الغثيان ومكونات تعزيز النوم وعالجات ال�سعال 

الع�سبية  واملكمالت  والعافـية  وال�سحة  العامة  النباتية  واملكمالت  ال�سعال  اأقرا�ش  وهي 

الغذائية  واملكمالت  الطبيعية  النوم  على  امل�ساعدة  وم�ستح�سرات  النوم  على  للم�ساعدة 

اأو طبية لأطراف  والغذائية التي حتتوي على امليالتونني ومواد حلمل مكونات عالجية 

ثالثة على �سكل اأقرا�ش وعلكات وقطرات اأو حلوى وحلوى الع�سل وهي, حلويات م�سنوعة 

من الع�سل املجفف واملجفف واملبلور اأو امل�سلب ي�ستخدم كحلوى اأو حلوى اأو حملي طبيعي 

اأو معينات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي اأف اأيه �ساين�ش هولدينغ ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت102,1�ست فلور وا�سنطن مول, 7 ريد �سرتيت, هاملتون, اأت�ش 
اأم 11, برمودا, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
حــــــــق الأولويـــــــة: ) رقم الأولوية: UK00003596324, تاريخ الأولوية: 2021/2/16, 

بلد الأولوية: اململكة املتحدة (

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144911

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سكك لل�ستائر, خزانات غري معدنية وغري مبنية بالطوب اأو  احلجارة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميت�سوبي�سي كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3-1 ماروني�سي 2- ت�سومة, ت�سيودا- كو, طوكيو 100-8086 , اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144913

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جلبات معدنية للموا�سري,خزانات معدنية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميت�سوبي�سي كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3-1 ماروني�سي 2- ت�سومة, ت�سيودا- كو, طوكيو 100-8086, اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144914

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سكك لل�ستائر, خزانات غري معدنية وغري مبنية بالطوب اأو  احلجارة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميت�سوبي�سي كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3-1 ماروني�سي 2- ت�سومة, ت�سيودا- كو, طوكيو 100-8086, اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 119060

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم,  ال�سريعة,  الوجبات  مطاعم  الطعام,  حت�سري  وال�ســـراب,  الطعام  تقدمي  خدمات 

ومقهى  لل�سلطات  وبار  اخلفـيفـــة  للوجبــــات  ومطعم  للطعـــام  وبـــار  بوفــــيه  مق�سف. 

مطاعم  الذاتية,  اخلدمة  مطاعم  �سواء,  مطاعم  كافـيرتيا,  وخدمات  معلبـــة  واأطعمة 

خدمات  وال�سراب(,  )الطعام  ال�سيافة  خدمات  جاهزة  مطاعم  ال�سريعة,  الوجبات 

خدمات  املرخ�سة,  البار  ومرافق  املطاعم  خدمات  تاأ�سي�س  النبيذ,  بـــار  خدمات  املطاعم, 

الطعام. خدمــــات  معـــدات  تاأجــــري  وال�سراب,  الطعام  باإعـــداد  يتعلـــق  فـيما   ا�ست�سارية 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جي دى كى اإنرتنا�سيونال ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 11 اإي�ستري كوينزاأل روود,غال�سكو, جى 33 4 يو اإل, اململكة املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/5/6

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 122938

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات توفـري الطعام وال�سراب والإقامة املوؤقتة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيف ال�سرق الأو�سط )�س.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 26747 اأبوظبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/10/17

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 122939

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات توفـري الطعام وال�سراب والإقامة املوؤقتة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيف ال�سرق الأو�سط )�س.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 26747 اأبوظبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/10/17

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 123953

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات توفـري الطعام وال�سراب, خدمات الإيواء املوؤقت. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جى دى كى انرتنا�سيونال ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 11 اإي�ستري كوينز اآيل روود, غال�سكو, جى 33 4 يو اإل, اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/11/26

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129826

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات متاجر البيع بالتجزئة على الإنرتنت التي ت�سمل املالب�س, مالب�س الرجال, مالب�س 

الن�ساء, مالب�س الأطفال, الزي الر�سمي, احلقائب, مواد القرطا�سية, الك�س�سوارات, مواد 

لبيع  الرتويج  ال�ساعات,  العطور,  التجميل,  م�ستح�سرات  املجوهرات,  الأحذية,  الطالء, 

الإنرتنت,  عبــــر  الت�سويــــق  الإعالم,  وو�سائـــل  الإنرتنت  على  الإعالن  واخلدمات,  ال�سلع 

الت�سويق الداخلي واخلارجي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كارا للمجوهرات �س.م.ح 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب::117973 دبي, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/4

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �س.م.م       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129827

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�سنوعة من معادن نفـي�سة اأو  مطلية بها غري 

الدقيقية  الوقت  قيا�س  اأدوات  الكرمية  والأحجار  املوجوهرات  اأخرى  الفئات  فـي  الواردة 

الكرونومرتية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كارا للمجوهرات �س.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 117973 دبـــي, الإمارات العربية املتحدة 
تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/4

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132058

فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سابات ل�سقة, وغريها من القرطا�سية ولي�س لالأغرا�س الطبية اأو املنزلية / اأ�سرطة 

ل�سقة, وغريها من القرطا�سية ولي�س لالأغرا�س الطبية اأو املنزلية, الأ�سرطة العازلة / 

التعبئة  املعاجلة جزئيا,  اأو  امليكا, اخلام  الأ�سب�ستو�س,  العزل, املطاط, الطربخي,  اأ�سرطة 

غري  الأنابيب  فوهات  العازلة,  املواد  البال�ستيك,  اأو  املطاط  من  املواد  ح�سو(  )تو�سيد, 

املعدنية, اأغطية لأنابيب غرياملعدنية, املطاط ال�سائل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـي ار لل�سناعات العاملية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: م�ستودع رقم �سي5 - جممكع م�ستودعات احلمد, منطقة الإمارات 

ال�سناعية اجلديدة, اأم الثعوب, اأم القيوين, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/10/8

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135365

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جمزئات البخار لتوزيع تدفق البخار فـي قطاع النفط والغاز. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي اإن-فاب, اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3905جن�سن درايف, هيو�ستظن تك�سا�س77026, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/20

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135366

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة عمليات الإنتاج اخلا�سة مب�سروع ا�ستعادة النفط اأو احلقن الدوري بالبخار, املراقبة 

التحليلية اخلا�سة مب�سروع ا�ستعادة النفط اأو  احلقن الدوري بالبخار. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي اإن-فاب, اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3905جن�سن درايف, هيو�سنت,تك�سا�س77026, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/20

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135367

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مولدات  وتعديل  الكتلي  تدفقه  ومعدل  البخار  جودة  لتحديد  واملراقبة  القيا�س  اأدوات 

البخار واملعدات الأخرى املرتبطة بها. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي اإن-فاب, اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3905جن�سن درايف, هيو�سنت,تك�سا�س77026, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/20

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135368

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة ح�سب الطلب للمعدات ال�سطحية لقطاع النفط والغاز وحتديدا معدات املعايرة 

والقيا�س وحمطات قيا�س ن�سبة الغاز وحمطات معايرة ال�سوائل وحمطات الغاز خارج املدينة 

ومعاير العدادات والهياكل املتحركة لتنظيم/تخفـيف ال�سغط ومزيالت الهواء من الغاز 

وامل�سافـي ومعدات جمع الغاز واإنتاج النفط ومن�ساآت الإنتاج املبكر و�سخانات الغاز بالنار 

املكونة  الإنتاج  لعملية  الف�سل  واأجهزة  املعيارية  الإنتاج  واأنظمة  املبا�سرة  والغري  املبا�سرة 

من مرحلتني اأو ثالث مراحل واأجهزة اإزالة الأمالح من النفط اخلام ومفككات امل�ستحلب 

واأنابيب متعددة الت�سعبات اجلانبية لو�سل لنقل النفط اخلام والغاز اإىل فتحات الإنتاج 

والنفط  الغاز  املياه عن  املتحركة لف�سل  والهياكل  املنتجة  املياه  والختبار وحزم معاجلة 

فـي ثالث مراحل ف�سل والأنظمة وال�سخانات احلرارية للنفط ال�سائل ال�ساخن ومولدات 

البخار اخلا�س بال�ستخراج املعزز للنفط واأجهزة تي�سري املياه اخلا�سة بال�ستخراج املعزز 

للنفط ومولدات البخار ل�سرتجاع احلرارة اخلا�سة بال�ستخراج املعزز للنفط واملر�سحات 

املتعددة الو�سائط واأنظمة توزيع البخار على مرحلتني واأجهزة قيا�س جودة البخار ومعدل 

تدفقه الكتلي وحزم الغمر باملاء وحزم احلقن باملواد الكيميائية ومزيالت الهواء من الغاز 

ووحدات الك�سف عن الت�سربات واأنظمة تكييف غاز الوقود واأنظمة حتليل اجلودة واأنظمة 

جتفـيف الغليكول ومما�سك الكتل املعدنية وفوا�سل املر�سحات واأنظمة مراقبة التمورات/ 

اندفاعة كهربائية و�سبكات الت�سريف الإ�سقاطي للغاز من خط الأنابيب وامل�سافـي واأجهزة 

غ�سل الغاز واأجهزة القذف واأوعية ال�ستقبال. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي اإن-فاب, انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3905 جن�سن درايف, هيو�سنت, تك�سا�س77026, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/20

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135369

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هند�سة وت�سميم للمعدات ال�سطحية لقطاع النفط والغاز وحتديدا معدات املعايرة والقيا�س 

املدينة  خارج  الغاز  وحمطات  ال�سوائل  معايرة  وحمطات  الغاز  ن�سبة  قيا�س  وحمطات 

ومعاير العدادات والهياكل املتحركة لتنظيم/تخفـيف ال�سغط ومزيالت الهواء من الغاز 

وامل�سافـي ومعدات جمع الغاز واإنتاج النفط ومن�ساآت الإنتاج املبكر و�سخانات الغاز بالنار 

املكونة  الإنتاج  لعملية  الف�سل  واأجهزة  املعيارية  الإنتاج  واأنظمة  املبا�سرة  والغري  املبا�سرة 

من مرحلتني اأو ثالث مراحل واأجهزة اإزالة الأمالح من النفط اخلام ومفككات امل�ستحلب 

واأنابيب متعددة الت�سعبات اجلانبية لو�سل لنقل النفط اخلام والغاز اإىل فتحات الإنتاج 

والنفط  الغاز  املياه عن  املتحركة لف�سل  والهياكل  املنتجة  املياه  والختبار وحزم معاجلة 

فـي ثالث مراحل ف�سل والأنظمة وال�سخانات احلرارية للنفط ال�سائل ال�ساخن ومولدات 

البخار اخلا�س بال�ستخراج املعزز للنفط واأجهزة تي�سري املياه اخلا�سة بال�ستخراج املعزز 

للنفط ومولدات البخار ل�سرتجاع احلرارة اخلا�سة بال�ستخراج املعزز للنفط واملر�سحات 

املتعددة الو�سائط واأنظمة توزيع البخار على مرحلتني واأجهزة قيا�س جودة البخار ومعدل 

تدفقه الكتلي وحزم الغمر باملاء وحزم احلقن باملواد الكيميائية ومزيالت الهواء من الغاز 

ووحدات الك�سف عن الت�سربات واأنظمة تكييف غاز الوقود واأنظمة حتليل اجلودة واأنظمة 

جتفـيف الغليكول ومما�سك الكتل املعدنية وفوا�سل املر�سحات واأنظمة مراقبة التمورات/ 

اندفاعة كهربائية و�سبكات الت�سريف الإ�سقاطي للغاز من خط الأنابيب وامل�سافـي واأجهزة 

غ�سل الغاز واأجهزة القذف واأوعية ال�ستقبال. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي اإن-فاب, انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3905 جن�سن درايف, هيو�سنت, تك�سا�س77026, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/20

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135405

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سجائر, التبغ اخلام اأو امل�سنع, منتجات التبغ, بدائل التبغ )لغايات غري طبية(, ال�سيجار, 

ال�سيجاريلو )�سيجار رفـيع(, ولعات �سجائر, ولعات �سيجار, اأعواد الثقاب, اأدوات املدخنني, 

ورق ال�سجائر واأنابيب ال�سجائر وفالتر ال�سجائر, اأدوات حممولة باجليب للف ال�سجائر, 

الآلت املحمولة باليد لإدخال التبغ فـي الأنابيب الورقية, ال�سجائر الإلكرتونية, ال�سوائل 

ت�سخينها.الأجهزةالإلكرتونية,  لغر�س  التبغ  منتجات  الإلكرتونية,  لل�سجائر  املعدة 

املحتوية  ال�سجائر  الإ�ستن�ساق,  التبغ لغر�س  بدائل  التبغ,  لت�سخني  بها  والقطع اخلا�سة 

على بدائل التبغ, علب ال�سجائر, �سناديق ال�سجائر, م�سحوق ال�سعوط الرطب مع التبغ, 

ال�سعوط مع التبغ, م�سحوق ال�سعوط الرطب بدون التبغ, ال�سعوط بدون التبغ, مغلفات 

النيكوتني اخلالية من التبغ التي توؤخذ عرب الفم) لغايات غري طبية(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيكو فنت�سرز هولدنغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غلوب هاو�س, 1 واتر �سرتيت, لندن, دبليو �سي 2ار 3ال ايه, اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �س.م.م       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135625

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سجائر, التبغ اخلام اأو امل�سنع, منتجات التبغ, بدائل التبغ )لغايات غري طبية(, ال�سيجار, 

ال�سيجاريلو )�سيجار رفـيع(, ولعات �سجائر, ولعات �سيجار, اأعواد الثقاب, اأدوات املدخنني, 

ورق ال�سجائر واأنابيب ال�سجائر وفالتر ال�سجائر, اأدوات حممولة باجليب للف ال�سجائر, 

الآلت املحمولة باليد لإدخال التبغ فـي الأنابيب الورقية, ال�سجائر الإلكرتونية, ال�سوائل 

ت�سخينها.الأجهزةالإلكرتونية,  لغر�س  التبغ  منتجات  الإلكرتونية,  لل�سجائر  املعدة 

املحتوية  ال�سجائر  الإ�ستن�ساق,  التبغ لغر�س  بدائل  التبغ,  لت�سخني  بها  والقطع اخلا�سة 
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على بدائل التبغ, علب ال�سجائر, �سناديق ال�سجائر, م�سحوق ال�سعوط الرطب مع التبغ, 

ال�سعوط مع التبغ, م�سحوق ال�سعوط الرطب بدون التبغ, ال�سعوط بدون التبغ, مغلفات 

النيكوتني اخلالية من التبغ التي توؤخذ عرب الفم) لغايات غري طبية(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نيكوفنت�سرز هولدنغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غلوب هاو�س, 1 واتر �سرتيت, لندن, دبليو �سي 2ار 3ال ايه, اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �س.م.م       
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135738

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سجائر, التبغ اخلام اأو امل�سنع, التبغ املعد للف ال�سجائر يدويا, تبغ الغاليني, منتجات 

ولعات  رفـيع(,  )�سيجار  ال�سيجاريلو  ال�سيجار,  طبية(,  غري  )لغايات  التبغ  بدائل  التبغ, 

ال�سجائر  واأنابيب  ال�سجائر  ورق  املدخنني,  اأدوات  الثقاب,  اأعواد  �سيجار,  �سجائر, ولعات 

باليد لإدخال  ال�سجائر, الآلت املحمولة  اأدوات حممولة باجليب للف  ال�سجائر,  وفالتر 

التبغ فـي الأنابيب الورقية, ال�سجائر الإلكرتونية, ال�سوائل املعدة لل�سجائر الإلكرتونية, 

منتجات التبغ لغر�س ت�سخينها. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريتي�س اأمرييكان توباكو )براندز( اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 1674-19808 اإي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 251ليتل فولز درايف, �سويت100, ويلمنغنت, دي 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/2
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �س.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136201

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية, لال�ستعمال الب�سري. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوفارت�س ايه جي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 4002 بازل, �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/19

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136224

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأجهزة الإلكرتونية الرقمية النقالة والقابلة للب�س والربجميات احلا�سوبية ل�ستخدامها 

مع هذه الأجهزة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبل انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وان اأبل بارك واي, كوبرتينو, كاليفورنيا 95014, الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/23

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136227

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للهواتف  للتنزيل  القابلة  الربجمية  التطبيقات  جموهرات,  �سكل  فـي  الت�سالت  اأجهزة 

النقالة, طرفـيات �سا�سات اللم�س التفاعلية, النظارات الذكية, ال�ساعات الذكية, اأقالم �سا�سات 

اللم�س, اأجهزة حا�سوبية قابلة لالإرتداء, اأجهزة التعرف على الوجه, اأدوات مالحية, اأجهزة 

نظام حتديد املواقع العاملي, الهواتف الذكية, الهواتف النقالة, اأ�سرطة الهواتف اخللوية, 

الهواتف  حقائب  اخللوية,  الهواتف  اأغلفة  لالإرتداء,  القابلة  الأن�سطة  متعقب  اأجهزة 

القابلة  الذكية  الهواتف  النقالة,  الهواتف  ل�سا�سات  خم�س�سة  واقية  اأ�سرطة  اخللوية, 

ال�سوت  ال�سوت, مكربات  كبائن مكربات  النقالة,  للهواتف  املخ�س�سة  القوائم  لالإرتداء, 

الال�سلكية, �سماعات الراأ�س, �سماعات الراأ�س الال�سلكية, �سماعات الأذن للهواتف اخللوية, 

�سماعات الراأ�س الال�سلكية للهواتف الذكية, ع�سي ال�سلفـي امل�ستخدمة كملحقات الهواتف 

الذكية, عد�سات �سيلفـي, كابالت يو ا�س بي, كابالت يو ا�س بي للهواتف اخللوية, حمولت 

التيار الكهربائي, البطاريات الكهربائية, �سواحن البطاريات, البطاريات القابلة لل�سحن, 

�سواحن ل�سلكية, �سواحن بطاريات الهواتف النقالة, �سماعات الذن الذكية, �سماعات الراأ�س 

الذكية, �سماعات الذن ذات الذكاء ال�سطناعي, �سماعات الراأ�س ذات الذكاء ال�سطناعي, 

الواقع  �سا�سات  الراأ�س,  على  تو�سع  التي  املعزز  الواقع  �سماعات  املعزز,  الواقع  نظارات 

املعزز التي تو�سع على الراأ�س, نظارات الواقع الفرتا�سي, �سماعات الواقع الفرتا�سي, 

اأجزاء واأجهزة الواقع الفرتا�سي, برجميات الواقع الفرتا�سي واملعزز, مكربات ال�سوت 

الذكية, مكربات ال�سوت ذات الذكاء ال�سطناعي, اأجهزة التلفزيون الذكية, �سا�سات عر�س 

للهواتف النقالة, قوائم الهواتف النقالة ل�ستخدامها فـي املركبات, خازنات كهرباء, اأ�ساور 

ذكية, ميازين دهون اجل�سم, ميازين ذات حملالت لكتلة اجل�سم, رقاقات )دارات متكاملة(, 

رقاقات اإلكرتونية, حمفظات اإلكرتونية قابلة للتنزيل, كمبيوترات لوحية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيفو موبايل كوميونيك�سن كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 283 بى بى كيه رود, وو�سا, ت�سانغ اأن, دوجنوان, غوانغدونغ, ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/25

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136252

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لال�ستعمال الب�سري. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نوفارت�س ايه جي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 4002 بازل, �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/29

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136565

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأقفال غري املعدنية, الأقفال غري املعدنية للمركبات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اأي بي هولدينغز, ال ال �سي.

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات  ميت�سيغان48170,  باليـــماوث,  رود,  ان.هاغرتـــــي   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136566

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ناقالت احلركة لل�سيارات و�سيارات الدفع الرباعي وال�ساحنات, وحدات القيادة والتوجيه 

لل�سيارات و�سيارات الدفع الرباعي وال�ساحنات, املحركات لل�سيارات و�سيارات الدفع الرباعي 

وال�ساحنات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات  ميت�سيغان48170,  باليـــماوث,  رود,  ان.هاغرتـــــي   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136567

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للمركبات,  اإ�ساءة  اأجهزة  اخلارجي,  لالإ�ستخدام  امل�سابيح  للمركبات,  الأمامية  امل�سابيح 

م�سابيح  لل�سيارات,  الأمامية  امل�سابيح  للمركبات,  اأ�سواء  للمركبات,  اإ�ساءة  تركيبات 

الإ�ساءة الأمامية لل�سيارات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات  ميت�سيغان48170,  باليـــماوث,  رود,  ان.هاغرتـــــي   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136568

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سعات لتربيد املحركات واملكائن. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات  ميت�سيغان48170,  باليـــماوث,  رود,  ان.هاغرتـــــي   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136569

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املحركات واملكائن للمركبات الربية, من�سات تثبيت املحركات للمركبات الربية, �سمامات 

اإرتفاع التعليق للمركبات, حماور لأنظمة التعليق الهوائي  التعليق الهوائية للتحكم فـي 

فـي املركبات, فرامل املركبات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات  ميت�سيغان48170,  باليـــماوث,  رود,  ان.هاغرتـــــي   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136570

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بطاريات لل�سيارات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات  ميت�سيغان48170,  باليـــماوث,  رود,  ان.هاغرتـــــي   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �س.م.م       

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136571

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ل�سلكيا  املت�سلة  الكهربائية  البطاريات  اأجهزة  وحتديث  وت�سليح  و�سيانة  تركيب 

الكهرباء  متطلبات  لتثبيت  املخزنة  الكهرباء  وتفريغ  لتخزين  بها  املتعلقة  وال�ست�سارات 

خدمات  للمركبات,  والت�سليح  ال�سيانة  اخلدمات  توفـري  وتلبيتها,  الإ�ستخدام  واأهداف 

املركبات,  ب�سيانة  املتعلقة  ال�ست�سارات  خدمات  املركبات,  بت�سليح  املتعلقة  ال�ست�سارات 

�سحن بطاريات املركبات, خدمات التف�سيل ح�سب الطلب للمركبات وحتديدا بناء مركبات 

مف�سلة ح�سب الطلب, خدمات حمطة �سحن املركبات, ت�سليح و�سيانة املركبات, تف�سيل 

املركبات, حمطات خدمة املركبات, طالء املركبات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات  ميت�سيغان48170,  باليـــماوث,  رود,  ان.هاغرتـــــي   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �س.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136572

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات الربية واأجزائها والتجهيزات اخلا�سة بها وحتديدا الأجزاء 

الهيكلية ومكونات اآلية نقل احلركة على �سكل املحركات الكهربائية 

وعلب الرتو�س واملحاور, هياكل املركبات ذات املحرك, �سبكات تثبيت 

الأمتعة للمركبات, اأغطية ح�سب احلجم للمركبات, �سال�سل م�سادة لالإنزلق للمركبات, 

رقع لت�سليح اإطارات املركبات, م�سخات نفخ اإطارات املركبات, الرتكيبات الداخلية لل�سيارات, 

الك�سوة الداخلية لل�سيارات, التجهيزات اجللدية الداخلية املعدة ح�سب الطلب للمركبات, 

الأجنحة اخللفـية للمركبات, اإطارات لوحة الرتخي�س, اإطارات تثبيت لوحة الرتخي�س, 

فر�س مقاعد املركبات, حماور عجلة املركبة, عجالت املركبات, املركبات الربية الكهربائية, 

قطع غيار املركبات الكهربائية وحتديدا املحركات, قطع غيار املركبات الكهربائية وحتديدا 

املركبات  اخللفـية,  الأغطية  واأبواب  الأمامي  الزجاج  وم�ساحات  اخللفـية  الروؤية  مرايا 

عجلة  حماور  املركبات,  مقاعد  البطارية,  على  ح�سرا  العاملة  الأداء  عالية  الكهربائية 

املركبة, عجالت املركبات, الأغطية ح�سب احلجم للمركبات من الفر�س, اأغطية امل�سممة 

الربية,  املركبات  حمركات  للمركبات,  القيادة  عجالت  للمركبات,  احلجم  ح�سب  جزئيا 

رفوف ال�سقف واأجهزة امت�سا�س ال�سدمات والنواب�س وق�سبان التثبيت واأنظمة التعليق 

الربية,  للمركبات  الفرامل  مكابح  املركبات,  لهياكل  الك�سوة  لوحات  للمركبات,  جميعها 

اأغطية ح�سب احلجم ملقاعد للمركبات, من�سات تثبيت املحرك للمركبات, اأغطية التغليف 

وحتديدا  املركبات  غيار  قطع  للمركبات,  خ�سي�سا  ومكيفة  م�سبقا  م�سممة  الفـينيل  من 

خراطيم جهاز الطاقة التوجيهية, �سارة للمركبات, و�سائد مقاعد املركبات, تركيبات حمور 

الروؤية  مرايا  وحتديدا  للمركبات  املرايا  للمركبات,  التزلج  عدة  حامالت  املركبة,  عجلة 

اخللفـية, ترو�س الرجوع للخلف للمركبات الربية, خطافات م�سممة خ�سي�سا لال�ستخدام 

ال�سرقة  منع  اأجهزة  للمركبات,  الأمامي  الزجاج  ال�سيارة,  ملحقات  لتثبيت  املركبات  فـي 

للمركبات, الإطارات للمركبات, اأنابيب الإطارات للمركبات, اأدوات نفخ الإطارات, الأجزاء 

البال�ستيكية للمركبات وحتديدا ك�سوة داخلية وخارجية للديكور واحلماية من البال�ستيك 

وال�ساحنات  الكهربائية  ال�سيارات  وحتديدا  الربية  املركبات  لل�سيارات,  بالبثق  امل�سكل 
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و�سيارات الدفع الرباعي, اأغطية امل�سممة جزئيا ح�سب احلجم للمركبات, �سواغط هواء 

اأغطية املركبات,  الفرامل للمركبات الربية, ا�سطوانات هواء الفرامل للمركبات الربية, 

هياكل املركبات ذات املحرك, الأغطية الواقية ملقاعد املركبات, قطع غيار هيكلية لل�ساحنات 

واملركبات الأخرى ذات املحرك, اآلية جمموعة نقل احلركة للمركبات املوؤلفة من القاب�س 

ناقل  العلوية  الأغطية  التفا�سلية,  الرتو�س  وجمموعة  التدوير  وعمود  احلركة  وناقل 

ناقل  �سناديق  الربية,  للمركبات  ناقل احلركة  تثبيت  لوحات  الربية,  للمركبات  احلركة 

احلركة للمركبات الربية, ق�سبان ال�سحب لل�سيارات, حاجبات الطني للمركبات, الدرجات 

املعدة للتعليق باملركبات الربية, ق�سبان �سحب املركبات, الإطار احلديدي لعجلة املركبة 

والأجزاء الهيكلية لذلك, املركبات التي ت�سري على جميع الت�ساري�س )ATVs(, جم�سات 

للمركبات الربية وحتديدا جم�سات نظام التوجيه املوؤازر الكهربائي التي تباع كمكون من 

نظام التوجيه املوؤازر, الإطار احلديدي لعجلة املركبات, علب الرتو�س للمركبات الربية, 

مكابح للمركبات, عجالت املركبات, هياكل املركبات, ناقل احلركة للمركبات الربية, اأجزاء 

املركبة وحتديدا واقيات الزجاج الأمامي, اأجزاء املركبات وحتديدا حاجبات اأ�سعة ال�سم�س, 

اأجزاء املركبات وحتديدا الذراع الو�سيط, اأجزاء املركبات وحتديدا املفا�سل الكروية, اأجزاء 

ال�سرعة  املركبات وحتديدا و�سلة ربط  اأجزاء  التعليق,  اأنظمة  املركبات وحتديدا دعامات 

الثابتة, �سيقان �سمام اإطارات املركبات, اأجزاء املركبات الربية وحتديدا جمموعة الرتو�س 

التفا�سلية, دروع غطاء املحرك كاأجزاء هيكلية للمركبات, اأعمدة التدوير للمركبات الربية, 

للمركبات  الفرامل  مكابح  الربية,  للمركبات  الفرامل  اأجران  للمركبات,  مكابح  اأ�سالك 

تعليق  اأجزاء  الورقية,  النواب�س  الربية وحتديدا  للمركبات  التعليق  اأجزاء نظام  الربية, 

املركبات الربية وحتديدا النواب�س اللولبية, �سفرات ما�سحات الزجاج الأمامي للمركبات, 

املركبات املزودة مبحرك اأو املركبات الربية, الدوائر الهيدروليكية للمركبات, اأجزاء اأنظمة 

الطلب  ح�سب  املعد  الداخلي  اجللدي  الفر�س  املوازنات,  وحتديدا  الربية  املركبات  تعليق 

اأكواب لال�ستخدام  املخ�س�سة للمركبات, من�سات الفرامل القر�سية للمركبات, حامالت 

ناقل  اأحزمة  بها,  اخلا�س  الغيار  وقطع  الربية  للمركبات  احلركة  ناقل  املركبات,  فـي 

للمركبات  العجلة  حممل  الربية,  للمركبات  التعليق  اأنظمة  الربية,  للمركبات  احلركة 

الربية, نوافذ زجاجية للمركبات, اأجهزة الإنذار �سد ال�سرقة لل�سيارات, املكابح لل�سيارات 

املحوري  الغطاء  للمركبات, عدد  الدراجات  تثبيت  رفوف  للمركبات,  املكابح  عتاد  الربية, 

القر�سية  الفرامل  الربية,  للمركبات  املحورية  املحامل  الربية,  املركبات  لال�ستخدام مع 

للمركبات الربية, حاويات تخزين املثبتة على اأ�سقف املركبات الربية, املركبات الريا�سية, 
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املركبات,  فـي  لال�ستخدام  الأمان  اأحزمة  املركبات,  نوافذ  للمركبات,  الهوائية  الو�سادات 

نقل  �سيور  وحتديدا  الربية  املركبات  اأجزاء  املركبات,  اأبواق  املركبات,  لإطارات  �سمامات 

بال�سيارات  اخلا�سة  احلجم  ح�سب  املركبات  اأغطية  الربية,  املركبات  قواب�س  احلركة, 

و�سادات  للمركبات,  الراأ�س  م�ساند  والعنا�سر,  الطق�س  من  احلماية  لغر�س  وال�ساحنات 

هوائية قابلة للنفخ ل�ستخدامها فـي املركبات للوقاية من الإ�سابة فـي احلوادث, �سال�سل 

القيادة للمركبات الربية, ملحقات ال�سيارات ما بعد البيع وحتديدا اأكيا�س ترتيب ال�سيارات 

اأمان ملقاعد املركبات,  اأحزمة  وال�سبكات والأدراج امل�سممة خ�سي�سا لتتالءم مع املركبات, 

املركبات  اأجزاء  الربية,  للمركبات  الفرامل  بطانات  للمركبات,  الأمتعة  تثبيت  �سبكات 

الربية وحتديدا املحاور, اأجزاء املراكب الربية وحتديدا ترو�س الت�سغيل, الأجزاء املعدنية 

لل�سيارات,  املعدن  من  واحلماية  للديكور  وخارجية  داخلية  ك�سوة  وحتديدا  للمركبات 

الدراجات,  الرباعي,  الدفع  و�سيارات  وال�ساحنات  ال�سيارات  الكهربائية وحتديدا  املركبات 

كهربائية  اأقفال  للمركبات,  عجلة  اأقرا�س  للمركبات,  للخلف  الرجوع  اإنذار  اأجهزة 

الربية  للمركبات  التوجيه  وحدات  املحركات,  ذات  للمركبات  الإنذار  اأنظمة  للمركبات, 

لوحة  تثبيت  اإطارات  الرتخي�س,  لوحة  اإطارات  للمركبات,  اخللفـية  الأجنحة  واأجزائها, 

الرتخي�س, فر�س مقاعد املركبات, دوا�سات الأبواب للمركبات, الو�سادات الهوائية, اأجهزة 

امت�سا�س ال�سدمات لل�سيارات, م�سدات لل�سيارات, حامالت الأمتعة والب�سائع املثبتة على 

املركبات الربية وحتديدا دوا�سات  اأجزاء  املركبات ح�سب احلجم,  اأغطية  املركبات,  اأ�سقف 

الربية  املركبات  اأجزاء  الوحل,  من  الواقيات  وحتديدا  الربية  املركبات  اأجزاء  الأبواب, 

املركبات, مقاعد  اأبواب  ال�سدمات,  ال�سيارة وحتديدا ممت�سات  اأجزاء  امل�سدات,  وحتديدا 

املركبات, فر�س مقاعد املركبات, مقاب�س حتريك اإ�سارة النعطاف للمركبات, اأغطية �سدادة 

للمركبات. الأبواب  األواح  املركبات,  ترخي�س  لوحات  اأغطية  الربية,  للمركبات  الوقود   خزان 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفـيان اي بي هولدينغز, ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات  ميت�سيغان48170,  باليـــماوث,  رود,  ان.هاغرتـــــي   13250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الزينة العاملية �س.م.م       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136653

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفاأرة,  لبادات  للتنزيل(,  قابلة  )برجميات  كمبيوتر  برامج  بالكمبيوتر,  ملحقة  اأجهـزة 

برجميات األعاب كمبيوتر, ملفات �سورية قابلة للتنزيل, ملفات مو�سيقية قابلة للتنزيل, 

م�سغل وم�سي لناقل تتابعي م�سرتك, تطبيقات برامج الكمبيوتر, قابلة للتنزيل: اأجزاء 

ال�سوت  ال�سور,  لتحرير  كمبيوتر  برامج  للتنزيل,  قابلة  موبايل  تطبيقات  كمبيوتر, 

الجتماعية,  وال�سبكات  ال�سبكات  برجميات  الت�سالت,  الت�سالت,  برجميات  وفـيديو, 

علب الهواتف الذكية, اجلرابات اخلا�سة بالهواتف الذكية, �سا�سات حماية الهواتف الذكية, 

�سماعة, حامل ثالثي القوائم لكامريا, وع�سي ال�سيلفـي )حامل اأحادي القوائم حممول 

لل�سحن(.  قابلة  بطارية   ( املحمول  للهاتف  بانك  باور  الكامريا,  معدات  اأكيا�س  باليد(, 

مغناطي�س الثالجة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجينغ ميكو ورلد تكنولوجى كو. ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 407-6-7, طابق 4, بلدينغ 7, ويبوهاهو هوم�ستيد, رقم 1, ويجونكون 

�سرتيت, هايدين دي�سرتيكت, بيجينغ, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136654

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفاأرة,  لبادات  للتنزيل(,  قابلة  )برجميات  كمبيوتر  برامج  بالكمبيوتر,  ملحقة  اأجهـزة 

برجميات األعاب كمبيوتر, ملفات �سورية قابلة للتنزيل, ملفات مو�سيقية قابلة للتنزيل, 

م�سغل وم�سي لناقل تتابعي م�سرتك, تطبيقات برامج الكمبيوتر, قابلة للتنزيل: اأجزاء 

ال�سوت  ال�سور,  لتحرير  كمبيوتر  برامج  للتنزيل,  قابلة  موبايل  تطبيقات  كمبيوتر, 
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الجتماعية,  وال�سبكات  ال�سبكات  برجميات  الت�سالت,  الت�سالت,  برجميات  وفـيديو, 

علب الهواتف الذكية, اجلرابات اخلا�سة بالهواتف الذكية, �سا�سات حماية الهواتف الذكية, 

�سماعة, حامل ثالثي القوائم لكامريا, وع�سي ال�سيلفـي )حامل اأحادي القوائم حممول 

لل�سحن(.  قابلة  بطارية   ( املحمول  للهاتف  بانك  باور  الكامريا,  معدات  اأكيا�س  باليد(, 

مغناطي�س الثالجة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجينغ ميكو ورلد تكنولوجى كو. ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 407-6-7, طابق 4, بلدينغ 7, ويبوهاهو هوم�ستيد, رقم 1, ويجونكون 

�سرتيت, هايدين دي�سرتيكت, بيجينغ, ال�سني 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136656

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للتنزيل(,  قابلة  )برجميات  كمبيوتر  برامج  كمبيوتر,  اأجهزة  البيانات,  معاجلة  اأجهزة 

امل�ساعدون الرقميون ال�سخ�سيون )بي دي ايه ا�س(, ر�سوم جرافـيك قابلة للتنزيل للهواتف 

اأجهزة الت�سالت فـي �سكل جواهر,  املحمولة, رموز م�ساعر تعبريية للهواتف املحمولة, 

لبادات  لوحية,  كمبيوتر  اأجهزة  للتنزيل,  قابلة  املحمولة  الهواتف  برجميات  تطبيقات 

الفاأرة, حقائب مالئمة لأجهزة الكمبيوتر ال�سخ�سية, اأغطية لأجهزة الكمبيوتر اللوحية, 

طرفـيات �سا�سات اللم�س التفاعلية, روبوتات ذات بنية ب�سرية مزودة بالذكاء ال�سطناعي, 

فال�س  حمرك  بطاقات  قارئات  ذكية,  اأ�ساور  ذكية,  خوامت  ذكية,  �ساعات  ذكية,  نظارات 

اللم�س,  �سا�سات  اأقالم  اإ�س بي(,  تتابعي م�سرتك )يو  لناقل  اإ�س بي(, م�سغل وم�سي  )يو 

اأجهزة كمبيوتر قابلة لالإرتداء, طابعات ال�سور, ما�سحات �سوئية حتمل باليد, حامالت 

الوجه,  على  التعرف  اأجهزة  اخلطى,  عدادات  اللوحية,  الكمبيوتر  لأجهزة  خم�س�سة 
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النقالة,  للهواتف  اأطواق  حممولة,  هواتف  ذكية,  هواتف  اإ�س(,  بي  )جي  مالحية  اأجهزة 

متتبعات الن�ساط القابلة لالإرتداء, علب للهواتف النقالة, اأغطية للهواتف النقالة, اأغطية 

الهاتف املحمول, هواتف ذكية فـي �سكل �ساعات, لوحات  رقيقة واقية خم�س�سة ل�سا�سات 

خم�س�سة  حامالت  املحمولة,  للهواتف  يدوية  غري  اأجهزة  املحمولة,  للهواتف  مفاتيح 

للهواتف املحمولة, كبائن ملكربات ال�سوت, مكربات �سوت ل�سلكية, مكربات �سوت ذكية, 

اأذن ل�سلكية, �سماعات  مكربات �سوت مزودة بذكاء ا�سطناعي, �سماعات الراأ�س, �سماعات 

الذكية,  للهواتف  ل�سلكية  �سماعات  املحمولة,  للهواتف  �سماعات  الإفرتا�سي,  الواقع 

قارئات  الرقمية,  ال�سور  اإطارات  والال�سلكية,  ال�سلكية  الت�سالت  لأجهزة  ميكروفونات 

الكتب الإلكرتونية, م�سجالت فـيديو لل�سيارات, اأجهزة تعليمية اإلكرتونية, اأجهزة تعليمية 

اإلكرتونية, م�سغالت الو�سائط املحمولة, روبوتات املراقبة الأمنية, ع�سي الت�سوير الذاتي 

واحدة  ب�ساق  الذاتي )حامالت  الت�سوير  الذكية, ع�سي  الهواتف  ت�ستخدم مع  )�سيلفـي( 

اأ�ساور مت�سلة )اأجهزة قيا�س(, كابالت م�سغل  حتمل باليد(, عد�سات الت�سوير ال�سيلفـي, 

النقالة, نظارات, علب  اإ�س بي( للهواتف  اإ�س بي(, كابالت م�سغل فال�س )يو  فال�س )يو 

للنظارات, قاب�س حتويل, حمولت طاقة, �سا�سات للهواتف املحمولة, �سا�سات عر�س فـيديو 

قابلة لالإرتداء, بطاريات كهربائية, �سواحن بطاريات كهربائية, �سواحن م�سغل فال�س )يو 

اإ�س بي(, خوازن كهرباء نقالة )بطاريات قابلة لإعادة ال�سحن(, �سواحن ل�سلكية, حامالت 

خم�س�سة للهواتف املحمولة فـي ال�سيارة, كامريات )للت�سوير الفوتوغرافـي(, موازين مع 

حملالت كتلة اجل�سم, موازين حمام, مفاتيح رئي�سية اإلكرتونية ت�ستخدم للتحكم عن بعد, 

ذات  اليكرتونية  اأقفال  البيومرتية,  الب�سمة  ذات  الأبواب  اأقفال  الثالجات,  مغناطي�سات 

حلقات, �سور كرتونية متحركة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيفو موبايل كوميونيك�سن كو ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 283 بى بى كيه رود, وو�سا, ت�سانغ اأن, دوجنوان, غوانغدونغ, ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/3

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 474 ر.ب: 131, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143806

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم والأ�سماك والدواجــن وحلــوم ال�سيــد واللحــوم 

املحفوظ وم�ستخل�ســـات اللحـــوم املحفوظـــة واملجمـــدة، 

وفواكه  ومربيات  وهالم  واملطبوخة  واملجففة  واملجمدة  املحفوظة  واخل�سراوات  الفواكه 

مطبوخة بال�سكر وبي�ض وحليب ومنتجات األبان وزيوت ودهون �ساحلة لالأكل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية الهندية التجارية املحدودة )ذ.م.م( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2135، ال�سفاة 13022، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143807

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التابيوكا  الأرز،  ال�سناعـــية،  القهـــوة  ال�ســـاي،  القهــــوة، 

املعجنات واحللويات،  مــن احلبــوب، اخلبــز،  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الطحني  وال�ساجو، 

اخلل،  اخلردل،  امللــح،  امل�سحـــوق،  اخلبز  اخلمرية،  الأ�سود،  الع�سل  الع�سل،  ال�سكر،  الثلج، 

ال�سل�سات )التوابل(، التوابل، الثلج. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية الهندية التجارية املحدودة )ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2135، ال�سفاة 13022، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143892

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اجلنب  وكرات  الطازجة  البطاط�س  من  امل�سنوعة  اخلفـيفة  والوجبات  البطاط�س  رقائق 

اللحـــوم والفواكه واخل�سراوات  واللحوم والأ�سماك والدواجن والطرائـــد، م�ستخلـــ�سات 

املعاجلة واملطبوخة والهالم واملربيات والبي�س واحلليــب ومنتجات الألبان وم�ستخل�سات 

القهوة، زيوت ودهون الطعام املتاحة لال�ستهالك الآدمي، اأغذية م�سنعة، خملالت. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيد مالك فايز امل�سري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: دبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144082

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات منع التعرق واإزالة رائحة العرق. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوجليت - باملوليف كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 بارك افـينيو، نيويورك، ولية نيويورك 10022، الوليات املتحدة 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144084

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  اإفطار، الأغذية اخلفـيفة  امل�ستخدمة كاأطعمة  اأ�سا�سها احلبوب  التي  امل�سنعة  الأطعمة 

املكونات لإعداد الأغذية الأخرى، حبوب جاهزة لالأكل، احلبوب املطبوخة، حبوب الإفطار، 

احلبوب  امل�ستقة من  الأغذية  منتجات  احلبوب وغريها من  امل�سنوعة من  امل�ستح�سرات 

اأو مكونات حت�سري الأطعمة،  لكي ت�ستخدم كطعام للفطور، الوجبات الغذائية اخلفـيفة 

اأ�سا�سها  التي  اخلفـيفة  الأطعمة  األواح احلبوب،  اأ�سا�سها احلبوب،  التي  اخلفـيفة  الأغذية 

الوجبات  اأطعمة  املقرم�سات،  املتعددة،  احلبوب  اأ�سا�سها  التي  اخلفـيفة  الأغذية  القمح، 

الب�سكوت  اأ�سا�سا من  تتكون  التي  وجبات خفـيفة  الذرة، جمموعة  اأ�سا�سها  التي  اخلفـيفة 

الرقيق، الكعك اململح اجلاف و/اأو الف�سار املفرقع. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيلوج كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,49016 ميت�سيغان  كريك،  باتل   ،3599 �ض.ب:  �سكوير،  كيلوج  وان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144162

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات الربية، حتديدا:، ال�سيارات، مركبات ال�ستخدام الريا�سي، ال�ساحنات، ال�ساحنات 

على  املتنقلة  البيوت  القوارب،  الطائرة،  املركبات  الهيكلية،  وقطعها  وحمركاتها  املقفلة، 

�سكل مركبات كبرية واملقطورات، والدراجات والدراجات الهوائية، الدراجات الكهربائية، 

العمودية،  الطائرات  املحركات،  ذات  القوارب  النارية،  الدراجات  ال�سيارات،  حمركات 

القطارات الكهربائية لعربات ال�سكك احلديدية، اإطارات للمركبات، مقطورات الدراجات 
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املحركات  الوقود،  بخاليا  العاملة  املركبات  بالهيدروجني،  العاملة  املركبات  الهوائية، 

الربية،  للمركبات  احلركة  ناقالت  الكهربائية،  املركبات  الربية،  للمركبات  الكهربائية 

للمركبات  التبادلية  الطاقة  الربية، وحدات حتويل  للمركبات  للطاقة  املحولة  الوحدات 

الربية. 

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

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144167

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�سيانة  الت�سخي�سي  الإ�سالح  خدمات  واملحركات،  ال�سيارات  وخدمة  واإ�سالح  �سيانة 

لل�سيارات، اأنظمة الفرامل الهند�سية واأنظمة التوجيه واأجزاء اأخرى )مكونات(، و�سيانة 

واإ�سالح قطع الغيار وامللحقات لل�سيارات، خدمات الإ�سالح الطارئ على جانب الطريق 

لل�سيارات، تركيب و�سيانة واإ�سالح وخدمة الك�سف عن �سرقة املركبات واأنظمة الإخطارات 

والتتبع والأجهزة. 

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

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144250

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وهي  املكررة،  البرتولية  املنتجات  اخلام،  النفط  من  امل�ستقة  الت�سحيم  وزيوت  الوقود 

واملنتجات  البرتول  والكريو�سني،  ال�سناعية،  لالأغرا�ض  والفازلني  امل�سال،  البرتول  غاز 

البرتولية، وهي الزيوت وال�سحوم ال�سناعية وزيوت الت�سحيم وال�سحوم وزيوت املحركات 

�سائلة  �سورة  فـي  الهيدروكربوين  الوقود  ال�سمع،  ومركبات  املعدنية  وال�سموع  والنفط 

وغاز  والإيثان،  الطائرات،  ووقود  والبنزين،  الديزل،  ووقود  ال�سيارات،  ووقود  وغازية، 

البوتان، ووقود الربوبان، مواد الإ�ساءة البرتولية زيوت الت�سحيم ال�سطناعية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو، الظهران 31311، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144251

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرعاية املالية للفعاليات والأن�سطة الرتفـيهية والريا�سية والثقافـية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو، الظهران 31311، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144294

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفوتوغرافـي  العلمية والت�سوير  ال�سناعة والتجارب  التي ت�ستخدم فـي  الكيماوية  املواد 

غري  ال�سطناعية  الراتينجات  الغابات،  وغـــر�ض  الب�ساتـــني  وزراعـــة  وفالحـــة  والزراعـــة 

اإطفاء احلرائق، م�ستح�سرات �سقي  الأ�سمدة، مركبات  املعالج،  البال�ستيك غري  املعاجلة، 

وحلام املعادن، املواد الكيماوية اخلا�سة بحفظ املواد الغذائية، مواد الدباغة، املواد الال�سقة 

اأوليفـينات والبويل  التي ت�ستخدم فـي ال�سناعة املنتجات الكيماوية من البرتول، البويل 

مواد  ال�سناعي،  لال�ستخدام  معاجلة  غري  بال�ستيكية  مواد  اإيثيلني.  والبويل  بروبيلني 

بال�ستيكية غري معاجلة فـي �سكل م�سحوق اأو �سائل اأو معجون. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1 اي�سترين افـينيو، الظهران 31311، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144377

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة حتليل الهواء، اأجهزة التحكم عن بعد، جتهيزات القيا�ض الكهربائية، لوحات حتكم 

وامل�ساحية،  العلمية، واملالحية،  الأجهزة والأدوات  الداخلي،  اأجهزة الت�سال  )كهربائية(، 

الإ�سارات،  واإر�سال  القيا�ض،  والوزن،  والب�سرية،  وال�سينمائية،  الفوتوغرافـي،  وللت�سوير 

واملراقبة )الإ�سراف(، واأجهزة واأدوات الإنقاذ والتعليم، اأجهزة ومعدات تو�سيل، الت�سغيل، 

اأو  الت�سجيل،  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  فـي  التحكم  اأو  التنظيم  التجميع،  التحويل، 

الإر�سال اأو الن�سخ لالأ�سوات اأو ال�سور، وحامالت البيانات املغناطي�سية، اأقرا�ض الت�سجيل، 

الأخرى،  الرقمية  الت�سجيل  وو�سائط  الرقمية  الفـيديو  اأقرا�ض  امل�سغوطة،  الأقرا�ض 

واآليات الأجهزة التي تدار عن طريق القطع النقدية، اآلت ت�سجيل النقد، الآلت احلا�سبة، 

معدات معاجلة البيانات، اأجهزة احلا�سوب، وبرجميات احلا�سوب، اأجهزة اإطفاء احلرائق.
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 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فوجت�سو جرنال ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 17-3-3، �سويناجا، تاكات�سو-كو، كوازاكي 213-8502، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144381

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكمبيوتر(،  )حتديث  الربجميات  الكمبيوتر،  نظام  ت�سميم  الكمبيوتر،  برامج  ت�سميم 

الو�سول عن بعد، برامج  الكمبيوتر عن طريق  اأنظمة  الكمبيوتر، مراقبة  تاأجري برامج 

بها،  املتعلق  والت�سميم  والبحث  والتكنولوجية  العلمية  اخلدمات  )�سيانة(،  الكمبيوتر 

خدمات التحليل والبحث ال�سناعي، ت�سميم وتطوير اأجهزة وبرامج الكمبيوتر. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فوجت�سو جرنال ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 17-3-3، �سويناجا، تاكات�سو-كو، كوازاكي 213-8502، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144432

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلليب، م�سروبات امل�سنوعة من احلليب، احلليب ال�سائد، منتجات الألبان، حليب ال�سويا 

)بديل احلليب(، فواكه حمفوظة الأطعمة اخلفـيفة القائمة على الفاكهة، فواكه جممدة 

خ�سراوات حمفوظة خ�سراوات مطبوخة خ�سراوات جمففة زبادي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سو�سيتيه دي بروديت�ض ن�ستله ا�ض.ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1800 مدينة فـيفاي، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144505

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مريك كي جي اإيه اإيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فرانكفورتر�سرتا�سة 250, 64293 دارم�ستات، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144666

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)املعجنات  بطاطا  اأ�سا�سها  فطائر  اخل�سار(،  )رقائق  مقلية  بطاطا  رقائق  بطاطا،  رقائق 

القائمة على البطاط�ض(، فطائر البطاطا املب�سورة، )وجبات خفـيفة ماحلة من البطاط�ض(، 

رقائق البطاطا قليلة الد�سم)الوجبات اخلفـيفة والأطعمة املبثوقة البطاط�ض(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 100 ديفرو�سـت افـينــيـو اي�ست هانوفـــر نيـو جري�سـى

                                   07936-2813، الوليــــات املتحـــدة الأمريكيــــة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142952

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نظام بطارية معياري لت�سغيل املركبات الكهربائية يتاألف من جمموعات بطاريات قابلة 

للتكوين وقابلة لإعادة ال�سحن بطاريات قابلة لل�سحن لت�سغيل املركبات الكهربائية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 ريني�سان�ض �سنرت، ديرتويت، ميت�سيغان، 48265-3000، الوليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/28

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144329

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري  احلا�سوب،  برجميات  ت�سميم  احلا�سوب،  برجمة  خدمات  ال�سحابية،  احلو�سبة 

اأنظمة احلا�سوب، خدمات حماية  ت�سميم  اأنظمة احلا�سوب،  برجميات احلا�سوب، حتليل 

احلوا�سيب من الفـريو�سات، حتويل البيانات اأو الوثائق من و�سائط مادية اإىل اإلكرتونية، 

احلا�سوب  برامج  بيانات  حتويل  لالآخرين،  الإنتــرنت  �سبكة  على  املواقع  و�سيانة  اإن�ساء 

والبيانات )حتويل غري مادي(، حتويل بيانات الوثائق اإىل رقمية )م�سح �سوئي(، خدمات 

اإنرتنت(،  )مواقع  احلا�سوب  مواقع  ا�ست�سافة  خدمـــات  الإلكرتونية،  البيانات  تخزين 

تقنيات  عن  املعلومات  توفـري  خدمات  املعلومات،  بتكنولوجــيا  يتعلــــق  فـيـــما  ال�ست�ســـارات 

�سيانة  احلا�سوب،  برجميات  تنزيل  الإلكرتونية،  املواقع  طريق  عن  احلوا�سيب  وبرجمة 

خدمات  بعد،  عن  الدخــول  طريق  عن  احلا�سوب  اأنظمة  مراقبة  احلا�سوب،  برجميات 

موفري خدمات ال�ستعانة بامل�سادر اخلارجية فـي جمال تقنية املعلومات، ا�سرتجاع بيانات 

احلا�سوب، توفـري حمركات بحث لالإنرتنت، ا�ست�سافة اخلادم، الربجميات كخدمات )ا�ض 

ايه ايه ا�ض(، حتديث برجميات احلا�سوب، اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات الأبحاث 

والت�ساميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل والأبحاث ال�سناعية، خدمـات ت�سميم وتطوير 

قطع وبرجميات احلا�سوب. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تين�سينت هولدينجز ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب. 2681 جي تي، �سنت�سوري يارد، كريكيت �سكواير، هات�سينجز 

درايف، جورج تاون، جراند كاميان، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15

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

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

-110-



اجلريدة الر�سمية العدد )1390(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144333

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة الذاكرة احلا�سوبية، برامج احلا�سوب )برامج(، امل�سجلة، برامج ت�سغيل احلا�سوب، 

امل�سجلة، الأجهزة الطرفـية للحوا�سيب، برامج احلا�سوب )الربجميات القابلة للتحميل(، 

برجميات األعاب احلا�سوب، تطبيقات برجميات احلا�سوب، القابلة للتنزيل، اأجهزة احلا�سوب، 

للتحميل،  القابلة  املو�سيقية  امللفات  النقالة،  للهواتف  للتحميل  القابلة  الرنني  نغمات 

ملفات ال�سور القابلة للتحميل، املن�سورات الإلكرتونية، القابلة للتنزيل، �سماعات الراأ�ض، 

اأجهزة املراقبة، الكهربائية، الهواتف الذكية، واأجهزة الهاتف، اأجهزة الإر�سال لالت�سالت 

بعيدة املدى(، الأجهزة والأدوات العلمية، واملالحية، وامل�ساحية، وللت�سوير الفوتوغرافـي، 

وال�سينمائية، والب�سرية، والوزن، القيا�ض، واإر�سال الإ�سارات، واملراقبة )الإ�سراف(، واأجهزة 

واأدوات الإنقاذ والتعليم، اأجهزة ومعدات تو�سيل، الت�سغيل، التحويل، التجميع، التنظيم اأو 

التحكم فـي الطاقة الكهربائية، اأجهزة الت�سجيل، اأو الإر�سال اأو الن�سخ لالأ�سوات اأو ال�سور، 

وحامالت البيانات املغناطي�سية، اأقرا�ض الت�سجيل، الأقرا�ض امل�سغوطة، اأقرا�ض الفـيديو 

الرقمية وو�سائط الت�سجيل الرقمية الأخرى، واآليات الأجهزة التي تدار عن طريق القطع 

النقدية، اآلت ت�سجيل النقد، الآلت احلا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة احلا�سوب، 

وبرجميات احلا�سوب، اأجهزة اإطفاء احلرائق. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تين�سينت هولدينجز ليميتيد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2681 جي تي، �سنت�سوري يارد، كريكيت �سكواير، هات�سينجز 

درايف، جورج تاون، جراند كاميان، جزر كاميان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144670

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات املخابز، م�ستح�سرات احلبوب، الأطعمة اخلفـيف املكونة فـي الأ�سا�ض من احلبوب، 

الب�سكويت اململح، الكوكيز، املقرم�سات، رقائق البطاطا املقلية، الب�سكويت، اخلبز، ب�سكوت 

اجلبنة  بطعم  اخلفـيفة  الأطعمة  التورتيال،  رقائق  الذرة،  رقائق  احلبوب،  األواح  الويفر، 

اململحة، حتديدا الوجبات اخلفـيفة امل�سنوعة من الذرة، احلبوب املبثوقة، الأطعمة املكونة 

فـي الأ�سا�ض من القمح والذرة والأرز. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انرتكونتيننتال جريت براندز ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ,2813-07936 جري�سى  نيو  هانوفر  اي�ست  افـينيو  ديفرو�ست   100 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144917

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التبغ اخلام اأو امل�سنع، منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

ال�سعوط  وتبــغ  امل�ســغ  وتبغ  الغليون  وتبـــغ  اخلا�ســـة  �سجائــــرك  اخلـــا�ض.ب:لف  والتبغ 

التبغ  منتجات  الإلكرتونية،  ال�سجائر  طبية(  لأغرا�ض  )لي�ض  التبغ  وبدائل  والكريتيك 

لغر�ض ت�سخينها، الأجهزة الإلكرتونية واأجزاوؤها لغر�ض ت�سخني ال�سجائر اأو التبغ من اأجل 

ال�سائل لال�ستخدام  اإطالق بخاخ يحتوي على النيكوتني لال�ستن�ساق،حماليل النيكوتني 

فـي ال�سجائر الإلكرتونية، ال�سلع اخلا�سة باملدخنني مبا فـي ذلك ورق واأنابيب ال�سجائر 

وفالتر ال�سجائر وعلب التبغ وعلب ال�سجائر واملناف�ض، الغاليني، الأدوات اخلا�سة بلف 

ال�سجائر التي تو�سع باجليب، الولعات، اأعواد الثقاب. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيليب موري�ض براندز اأ�ض اإيه اآر األ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كواى جيرنيناود 3، نيو �ساتل، 2000 �سي اأت�ض، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/5

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144931

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سالت  الكهربائية،  املكان�ض  الأوتوماتيكية،  الأطبـــاق  غ�ســــالت  الكهربائيـــة،  الغ�ســـالت 

املكان�ض  الكهربائية،  املكان�ض  اأكيا�ض  الكهربائية،  املكان�ض  خراطيــم  الكهربائيــــة،  املالب�ض 

)الآلت(،  الروبوتات  الدوارة،  الكهربائية  املنافـيخ  ع�سا،  �سكـــل  علــــى  التـــي  الكهربائية 

م�سخات تدار بالهواء امل�سغوط، �سواغط دوارة كهربائية، �ساغطات للثالجات، املجففات 

الدوارة )غري امل�سخنة(، اخلالطات الكهربائية لال�ستخدامات املنزلية، املكان�ض الكهربائية 

الآلية، حم�سرات الطعام الكهربائية، مكان�ض البخار للغايات املنزلية، مكان�ض الكهربائية 

لالأغرا�ض  املنزيل  التدبري  للتنظيف  روبوتات  لل�سرا�ســـف،  الكهربائية  املكان�ض  اليدوية، 

املنزلية، لال�ستخدام ال�سخ�سي، حتديدا: روبوتات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�ض انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 128، يوي-دايرو، يوجنديوجنبو-جو، �سيئول، 150-721، كوريا اجلنوبية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/6

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

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

-113-



اجلريدة الر�سمية العدد )1390(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144937

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سالت  الكهربائيـــة،  املكانـــ�ض  الأوتوماتيكيـــة،  الأطــباق  غ�ســالت  الكهربائية،  الغ�سالت 

املكان�ض  الكهربائيـــة،  املكانـــ�ض  اأكيـــا�ض  الكهربائية،  املكان�ض  الكهربائية، خراطيم  املالب�ض 

)الآلت(،  الروبوتات  الدوارة،  الكهربائية  املنافـيـــخ  ع�ســا،  �سكل  علـــــى  التــي  الكهربائية 

م�سخات تدار بالهواء امل�سغوط، �سواغط دوارة كهربائية، �ساغطات للثالجات، املجففات 

الدوارة )غري امل�سخنة(، اخلالطات الكهربائية لال�ستخدامات املنزلية، املكان�ض الكهربائية 

الآلية، حم�سرات الطعام الكهربائية، مكان�ض البخار للغايات املنزلية، مكان�ض الكهربائية 

لالأغرا�ض  املنزيل  التدبري  للتنظيف  روبوتات  لل�سرا�سف،  الكهربائية  املكان�ض  اليدوية، 

املنزلية، لال�ستخدام ال�سخ�سي، حتديدا: روبوتات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�ض انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 128، يوي-دايرو، يوجنديوجنبو-جو، �سيئول، 150-721، كوريا اجلنوبية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/6

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144944

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سجائر  ال�سجائر، علب  اأطراف  ال�سجائر للمدخنني،  ال�سجائر، مناف�ض  ال�سيجار،  تبغ، 

اأعواد الكربيت، ولعات للمدخنني علب التبغ املنكهات، بخالف الزيوت املنكهه، لال�ستخدام 

فـي ال�سجائر الإلكرتونية، ال�سجائر الإلكرتونية، حماليل �سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر 

الإلكرتونية، الأجهزة الإلكرتونية واأجزاوؤها لغر�ض ت�سخني ال�سجائر اأو التبغ لال�ستن�ساق، 

لل�سجائر  املدخنني  اأغرا�ض  الت�سخني،  لغر�ض  التبغ  منتجات  للمدخنني.  الفم  مبخرات 

الإلكرتونية، تبغ، مقالت للمدخنني اأعواد الكربيت. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�سينا توباكو فوجيان اند�سرتيال كو ال تى دى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 18 �سارع ليان يو، �سيامن، فوجيان بي اآر، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/6

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144946

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سجائر  ال�سجائر، علب  اأطراف  ال�سجائر للمدخنني،  ال�سجائر، مناف�ض  ال�سيجار،  تبغ، 

اأعواد الكربيت، ولعات للمدخنني علب التبغ املنكهات، بخالف الزيوت املنكهه، لال�ستخدام 

فـي ال�سجائر الإلكرتونية، ال�سجائر الإلكرتونية، حماليل �سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر 

الإلكرتونية، الأجهزة الإلكرتونية واأجزاوؤها لغر�ض ت�سخني ال�سجائر اأو التبغ لال�ستن�ساق، 

لل�سجائر  املدخنني  اأغرا�ض  الت�سخني،  لغر�ض  التبغ  منتجات  للمدخنني.  الفم  مبخرات 

الإلكرتونية، تبغ، مقالت للمدخنني اأعواد الكربيت. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�سينا توباكو فوجيان اند�سرتيال كو ال تى دى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 18 �سارع ليان يو، �سيامن، فوجيان بي اآر، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/6

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139685

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كهربائية،  مركبات  لل�سيارات،  الأجهزة  �سيارات،  زينة  ال�سيارات،  ولوازم  قطع  ال�سيارات، 

ذات  احلافالت  الريا�سي،  ال�ستخدام  مركبات  املقفــــلة،  ال�ساحـــنات  ال�ساحنـــات،  عربات، 

ال�سباق،  �سيارات  الريا�سية،  ال�سيارات  الرتفـيه،  لغايات  خم�ســـ�سة  مركبـــات  املحركـــات، 

للمركبات،  ال�سدمات  واقيات  الربية،  للمركبات  املكابح  ح�سوات  اجلرارات،  ال�ساحنات، 

للمركبات،  الطني  من  الواقيات  الربية(،  للمركبات  احلماية  )اأجهزة  الهوائية  الأكيا�ض 

 ,12 الدولية  الفئة  فـي  جميعها  املت�سمنة  التحرك(،  ذاتية  )�سيارات  �سائق  بدون  �سيارات 

املركبات،  هياكل  املركبات،  اأج�سام  الربية،  للمركبات  املحركات  الربية،  املركبات  حمركات 

اأنظمة نقل احلركة، للمركبات الربية، قطع نظام نقل احلركة للمركبات الربية، اأعمدة 

للمركبات  التع�سيق  قواب�ض  الربية،  للمركبات  الرتو�ض  الربية،  للمركبات  احلركة  نقل 

املركبات، نواب�ض امت�سا�ض  الربية، حماور للمركبات، ممت�سات �سدمات لأنظمة تعليق 

عجالت  حماور  املركبات،  لعجالت  اإطارات  املركبات،  عجالت  للمركبات،  ال�سدمات 

املركبات،  مكابح  لالإطارات،  الداخلية  الأنابيب  لإ�سالح  الال�سقة  املطاط  رقع  املركبات، 

الزجاج الأمامي للمركبات، امل�ساحات للمركبات، نظام التوجيه للمركبات الربية، الأبواق 

اإ�سارات الإجتاه للمركبات، مقاعد للمركبات، اأحزمة الأمان ملقاعد ال�سيارات،  للمركبات، 

م�ساند الراأ�ض ملقاعد املركبات، اأجهزة اإنذار رجوع املركبات اإىل اخللف، اأجهزة منع ال�سرقة 

لل�سيارات، مرايا الروؤية اخللفـية، رافعات لالأبواب اخللفـية )اأجزاء من املركبات الربية(، 

اأغطية  الأمتعة للمركبات، جنازير منع النزلق،  الأجنحة اخللفـية للمركبات، حامالت 

للمركبات )ذات الأ�سكال(، اأغطية ملقاعد املركبات، منافـيخ هواء )لوازم للمركبات(، حمالت 

الزلجات للمركبات الربية، ولعات ال�سجائر للمركبات الربية، مقاعد الأمان لالأطفال، 

اأغطية حمركات املركبات، اأبواب للمركبات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: نو. 2، تاكار ات�سو، كاناجاوا - كو، يوكوهاما - �سي، كاناجاوا - كن، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/6

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139686

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن، خدمات اإدارة الأعمال، خدمات تويل وت�سيري �سوؤون الأعمال، 

خدمات  اخلارجي،  والإعالن  الدعاية  الدعائية،  اخلدمات  املكتبية،  الوظائف  خدمات 

الإعالنات عرب الإنرتنت على �سبكات حا�سوبية من �سمنها الإنرتنت، الدعايات الإذاعية، 

عر�ض  التلفاز،  عرب  والإعالن  الدعاية  خدمات  والإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر  خدمات 

والن�سائح  املعلومات  تقدمي  بالتجزئة،  البيع  لغايات  الت�سال،  و�سائل  عرب  الب�سائع 

اأو  باملفرق  البيع  للم�ستهلكني(، خدمات  الن�سائح  تقدمي  )متاجر  للم�ستهلكني  التجارية 

اجلملة للمركبات الربية، واأجزاوؤها ولوازمها الهيكلية، خدمات البيع باملفرق اأو اجلملة 

البيع  خدمات  وم�ستلزماتها،  وقطعها  الربية،  للمركبات  الكهربائية  غري  للمحركات 

بالتجزئة اأو اجلملة ملكونات الآلت للمركبات الربية، خدمات البيع بالتجزئة اأو اجلملة 

خدمات  ال�سناعية،  للزيوت  اجلملة  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  التلميع،  مل�ستح�سرات 

اأو اجلملة للمطبوعات واملن�سورات الإلكرتونية، خدمات البيع بالتجزئة  البيع بالتجزئة 

الربية  املركبات  الوكالت فـي جمال  الإلكرتونية،  املن�سورات  لناقالت ت�سجيل  اأو اجلملة 

مبيعات  عقود  بو�ساطة  املتعلقة  املعلومات  توفـري  خدمات  امل�ستعملة،  الربية  واملركبات 

املركبات الربية، خدمات ترويج املبيعات لالآخرين، خدمات جتميع املعلومات فـي قواعد 

بيانية حا�سوبية، خدمات تنظيم املعلومات فـي قواعد بيانات احلا�سوب، خدمات الدعاية 

والرتويج للمركبات، خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير، توفـري املعلومات عن املركبات 

الأ�سعار،  مقارنة  ومعلومات  ال�ستهالكية  املنتجات  حول  املعلومات  حتديدا:،  الربية، 

معلومات  توفـري  خدمات  حتديدا:،  املعلومات،  تقدمي  خدمات  الأ�سعار،  مقارنة  خدمات 

الدعائية،  اأو  التجارية  للغايات  ال�سبكات  فهر�سة  الوقود،  جمال  فـي  الأ�سعار  مقارنة  عن 

خدمات توفـري الأ�سواق اإلكرتونيا عرب الإنرتنت مل�سرتي وباعة ال�سلع واخلدمات، خدمات 

توفـري املعلومات املتعلقة باملبيعات التجارية للمنتجات املتعلقة باملركبات الربية، ا�ست�سارات 

اإدارة الأعمال فـيما يتعلق بتجار وموزعي املركبات الربية الذين يبيعون املركبات الربية 

واملعلومات  ال�ست�سارات  خدمات  الن�سائح،  الإدارة،  والرتتيب،  وم�ساعدوها،  واأجزاوؤها 

املتعلقة باأعمال تاأجري ال�سيارات، خدمات اأماكن العر�ض. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتور كو ليمتد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: نو. 2، تاكارات�سو، كاناجاوا - كو، يوكوهاما - �سي، كاناجاوا - كن، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/6

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139687

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعلومات  توفـري  الهيكلية،  ولوازمها  واأجزاوؤها  الربية،  للمركبات  ال�سيانة  اأو  الإ�سالح 

حول الت�سليح اأو ال�سيانة للمركبات الربية، واأجزاوؤها ولوازمها الهيكلية، اإ�سالح و�سيانة 

لإ�سالح  الوكالت  خدمات  الهيكلية،  ولوازمها  واأجزاوؤها  امل�ستعملة،  الربية  املركبات 

الربية  املركبات  وغ�سل  تنظيف  الهيكلية،  ولوازمها  واأجزاوؤها  الربية،  املركبات  و�سيانة 

من الداخل، توفـري جتهيزات غ�سيل املركبات الربية، خدمات اإعادة البناء ح�سب الطلب، 

الهيكلية  والقطع  الربية  املركبات  وتلميع  طالء  خدمات  والغ�سيل،  وال�سيانة،  وت�سليح، 

اخلا�سة بها، خدمات الت�سليح اأو ال�سيانة لالأجزاء الهيكلية واأج�سام املركبات، ت�سليح اأو 

�سيانة الآلت الإلكرتونية، الأجهزة، واأجزائهـا، اإ�سالح و�سيانة اأجهزة الإت�سالت ال�سلكية 

والال�سلكية، وغريها من اأجهزة الهاتف، واأجهزة الراديو واأجهزة ال�ستقبال التلفزيوين، 

اأو  التوزيع  واأجهزة  اآلت  اأو �سيانة  اإ�سالح  الت�سالت،  واأجهزة  اأو �سيانة معدات  ت�سليح 

التحكم بالطاقة، ت�سليح اأو �سيانة ال�سواحن، اإ�سالح و�سيانة البطاريات وخاليا الوقود، 

ت�سليح اأو �سيانة حمركات الحرتاق الداخلي، ت�سليح اأو �سيانة اأجزاء حمركات الحرتاق 

امل�ساعدة  املولدات، تقدمي  اأو �سيانة  اأجزاء املحركات، ت�سليح  اأو �سيانة  الداخلي، ت�سليح 

عند تعطل املركبات )ت�سليح(. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ني�سان جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )ني�سان موتورز كو ليمتد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: نو. 2، تاكارات�سو، كاناجاوا - كو، يوكوهاما - �سي، كاناجاوا - كن، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/6

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140705

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكبد  وا�سطرابات  واأمرا�ض  الأطفال  لدى  الكبد  اأمرا�ض  جمال  فـي  والتطوير  البحث 

الأطفال  لدى  الكبد  اأمرا�ض  جمال  فـي  ال�سريرية  التجارب  الأخرى،  اله�سمي  واجلهاز 

واأمرا�ض وا�سطرابات الكبد واجلهاز اله�سمي الأخرى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيريو ايه بي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سويدية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ارفـيد واجلرينز باكي 20، جوتبريج، ال�سويد

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/9

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141123

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات الطبيــة، اخلدمـــات البيطريـــة، خدمـــات العنايـــة بال�ســــحة واجلمـــال لالإن�ســـان 

اأو احليوان، اخلدمات املتعلقة بالزراعة وفالحة وزراعة الب�ساتني وغر�ض الغابات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باي كيالن ا�ض ايه ا�ض

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 65 �سارع ل بويتي 75008 باري�ض، فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/23

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141330

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معجون اأ�سنان غري طبي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوجليت - بلموليف كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: دمناركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 بارك اأفـينيو، نيويورك، نيويورك 10022، الدمنارك

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/2

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

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

-120-



اجلريدة الر�سمية العدد )1390(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141740

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم وعقد ور�ض عمل وم�سابقات الطهي، وتنظيم املعار�ض لالأغرا�ض التعليمية، التعليم، 

توفـري التدريب، و�سائل الرتفـيه، الأن�سطة الريا�سية والثقافـية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هو�سبيتاليتي �سرفـي�سز �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الدكوانه، الطريق العام، بناية برغل، ط2، بريوت، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/17

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142131

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حزام الأذن ملنظفات الهواء املحمولة، حافظة قناع ملنظفات الهواء املحمولة، غطاء داخلي 

للقناع  معقم  املحمولة،  الهواء  ملنظفات  الوجه  واقي  املحمولة،  الهواء  ملنظفات  للقناع 

العنق  حزام  املحمولة،  الهواء  ملنظفات  حزام  للقناع،  البنف�سجية  فوق  الأ�سعة  معقمات 

ملنظفات الهواء املحمولة، منظفات الهواء املحمولة منظفات الهواء التي ميكن ارتداوؤها، 

منظفات الهواء املحمولة التي ميكن ارتداوؤها، منظفات الهواء املحمولة على �سكل قناع، 

مر�سحات لتنقية الهواء لالأغرا�ض املنزلية، مر�سحات ملنظفات الهواء املحمولة. مكيفات 

املنزيل،  لال�ستخدام  الكهربائية  الرطوبة  مزيل  املرطبات.  ال�ساخن  الهواء  جهاز  الهواء، 

نطاقات كهربائية اأجهزة تنقية املياه لالأغرا�ض املنزلية، املوؤينات املائية لالأغرا�ض املنزلية، 

جهاز غ�ساء لتنقية املياه، املجمعات احلرارية ال�سم�سية )التدفئة(، منظفات الهواء جهاز 

الغاز  نطاقات  لل�سوء،  الباعث  الثنائي  ال�سمام  اإ�ساءة  للتدفئة،  الهواء(  )تكييف  تهوية 

اأو جتهيزات للطبخ، ثالجات كهربائية جمففات املالب�ض  الكهربائية جهاز  اأفران املطبخ 

اآلت  املنزلية،  لالأغرا�ض  )الكهربائية(  املالب�ض  لتجفـيف  املالب�ض  اإدارة  اآلت  الكهربائية 
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اإدارة املالب�ض الكهربائية التي لها وظائف اإزالة الروائح الكريهة وتعقيم املالب�ض وتبخريها 

لالأغرا�ض املنزلية، اآلت جتفـيف املالب�ض الكهربائية مع وظائف التعقيم واإزالة الروائح 

ومقاومة التجعد لالأغرا�ض املنزلية، مغا�سل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�ض انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 128 يوي-دايرو،يوجنديوجنبو - جو، �سيول، 150-721، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143457

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإطارات ال�سيارات، عجالت الدراجات الهوائية، اأغطية الإطارات الهوائية، اأغطية الإطارات، 

اإطارات الدراجات النارية، الرقع املطاطية الال�سقة لت�سليح الإطارات الداخلية، الإطارات 

الداخلية  الإطارات  النارية،  للدراجات  الداخلية  الإطارات  الهوائية،  للدراجات  الداخلية 

لإطارات  الداخلية  الأنابيب  املركبات،  لعجالت  الداخلية  الإطارات  الهوائية،  لالإطارات 

الداخلية،  الإطارات  اإ�سالح  عدد  الهوائية،  الإطارات  للمركبات،  الأمتعة  �سباك  املركبات، 

مقاعد  اأغطية  الهوائية،  الدراجات  مقاعد  اأغطية  املركبات،  لعجالت  املعدنية  الإطارات 

ممت�سات  املركبات،  مكابح  قطع  ال�سيارات،  ملقاعد  الأمان  اأحزمة  النارية،  الدراجات 

ال�سدمات للمركبات، حامالت الزلجات لل�سيارات، ق�سبان الإطارات، براغي لالإطارات، 

اإطارات لعجالت املركبات، الإطارات، و�سلب، لعجالت املركبات، الأ�سطح اخلارجية لتلبي�ض 

الإطارات، الأ�سطح اخلارجية للمركبات )الأحزمة الدوارة(، الأ�سطح اخلارجية للمركبات 

اأنابيب داخلية للدراجات الهوائية، الإطارات  )اجلرارات(، الإطارات التي ل حتتوي على 

التي ل حتتوي على اأنابيب داخلية للدراجات النارية، ال�سمامات لإطارات املركبات، اإطارات 

عجالت املركبات. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هانكوك & كومباين كو. ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 286، باجنيو - رو، بنداجن - جو، �سيوجننام - �سي، جيوجني - دو، 

جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143459

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإطارات ال�سيارات، عجالت الدراجات الهوائية، اأغطية الإطارات الهوائية، اأغطية الإطارات، 

اإطارات الدراجات النارية، الرقع املطاطية الال�سقة لت�سليح الإطارات الداخلية، الإطارات 

الداخلية  الإطارات  النارية،  للدراجات  الداخلية  الإطارات  الهوائية،  للدراجات  الداخلية 

لإطارات  الداخلية  الأنابيب  املركبات،  لعجالت  الداخلية  الإطارات  الهوائية،  لالإطارات 

الداخلية،  الإطارات  اإ�سالح  عدد  الهوائية،  الإطارات  للمركبات،  الأمتعة  �سباك  املركبات، 

مقاعد  اأغطية  الهوائية،  الدراجات  مقاعد  اأغطية  املركبات،  لعجالت  املعدنية  الإطارات 

ممت�سات  املركبات،  مكابح  قطع  ال�سيارات،  ملقاعد  الأمان  اأحزمة  النارية،  الدراجات 

ال�سدمات للمركبات، حامالت الزلجات لل�سيارات، ق�سبان الإطارات، براغي لالإطارات، 

اإطارات لعجالت املركبات، الإطارات، و�سلب، لعجالت املركبات، الأ�سطح اخلارجية لتلبي�ض 

الإطارات، الأ�سطح اخلارجية للمركبات )الأحزمة الدوارة(، الأ�سطح اخلارجية للمركبات 

اأنابيب داخلية للدراجات الهوائية، الإطارات  )اجلرارات(، الإطارات التي ل حتتوي على 

التي ل حتتوي على اأنابيب داخلية للدراجات النارية، ال�سمامات لإطارات املركبات، اإطارات 

عجالت املركبات. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هانكوك & كومباين كو. ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 286، باجنيو - رو، بنداجن - جو، �سيوجننام - �سي، جيوجني - دو، 

جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143641

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 مالرد كريك رود، �سويت 151 لويزفـيل، كنتاكي 40207، الوليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/21

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135599

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم احلفالت، تنظيم امل�ؤمترات والندوات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التاألق للتط�ير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140514

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سل�سلية  للزينة جم�هرات، قالئد  دبابي�س  للمج�هرات،  اأ�ساور جم�هرات، حلي �سغرية 

جم�هرات، خي�ط من معادن نفـي�سة جم�هرات، جم�هرات، الآلئ جم�هرات، جم�هرات 

مقلدة، خ�امت جم�هرات، خرز ل�سنع املج�هرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االأفراح العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143347

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االإجناز لال�ستثمار والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144007

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية ت�ابل، با�ستا، عجينة ل�ز، يان�س�ن، يان�س�ن جنمي، حل�يات لتزيني اأ�سجار 

ت�ابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقه�ة،  منكهات  طبية،  غري  منق�عات  امليالد،  عيد 

ب�درة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ امل�اد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سك�يت، ب�سك�يت 

من ال�سعري املنبت امللت، حل�يات بالنعناع، حل�يات �سكرية، كعك ال�فل، خبز بان، كاكاو، 

قه�ة، بن غري حمم�س، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقه�ة، كعك، قرفة تابل، 

براعم نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كاري بهار، م�ستح�سرات احلب�ب، علكة لي�ست 

لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقه�ة، �ساي، �س�ك�التة، مرزبانية، كب�س قرنفل تابل، 

املخف�قة،  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  الذرة،  حب  ف�سار  ذرة،  رقائق  حل�يات،  ت�ابل، 

ب�ظة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للم�اد الغذائية عدا اخلال�سات االأثريية والزي�ت 

العطرية، ملح، ع�امل تغليظ لطهي امل�اد الغذائية، كركم، حمليات طبيعية، بهارات، خبز 

زجنبيل، فلفل حل�، دقيق للطعام، دقيق البق�ل، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، 

دقيق �س�يا، طحني قمح، ن�سا للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�س �سكرية حل�يات، بتي ف�ر 

كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف الزي�ت العطرية، م�سح�ق كعك، عجينة كعك، زجنبيل 

تابل، ع�امل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج للمركبات املنع�سة، جل�ك�ز الأغرا�س 

للطعام  الغذائية، برغل  لل�سناعات  داب�ق غل�تني، معد  اأو �سناعي،  ثلج طبيعي  الطهي، 

الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قه�ة باحلليب، م�سروبات 
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معجنات،  معكرون  ال�سجق،  متا�سك  م�اد  خمرية،  تخمري،  م�اد  باحلليب،  �س�ك�التة 

معكرونة، ذرة مطح�نة، ذرة حمم�سة، خبز، مالت�ز �سكر امللت، دب�س للطعام، قطر ال�سكر، 

رقيقة،  ن�دلز معكرونة  الطيب،  مق�سر، خردل، ج�ز  �سعري  نحل،  ع�سل  للحل�يات،  نعناع 

فطائر، �سعري مطح�ن، �سندوي�سات، قطع حل�ى حل�يات، معجنات، ب�سك�يت بالزبدة، خبز 

اأو اجل�ز،  الل�ز  بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حل�ى  اأفرجني، فلفل ت�ابل، 

رافـي�يل، �س��س حل�يات، اأرز، زعفران ت�ابل، �ساغ�، �سل�سات ت�ابل، نكهة الكرف�س، �سميد، 

�سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفـيعة، تابي�كا، دقيق التابي�كا، ت�رتات كيك بالف�اكه، 

منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية ن�دلز، فطائر حلم، 

معجنات مقطعة، مطريات حل�م للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع 

منكهات  العطرية،  الزي�ت  بخالف  منكهات  �س�داين،  ف�ل  حل�يات  ل�ز،  حل�ى  املثلجات، 

للم�سروبات بخالف الزي�ت العطرية، �س�فان مطح�ن، �س�فان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �س�فان، 

رقائق �س�فان، دقيق �س�فان، اأ�سابع �س��س حل�يات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القه�ة، 

اأ�سا�سها ال�س�ك�التة، بن ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل،  اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات  م�سروبات 

امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد،  ك�سك�س  ت�ابل،  الت�ساوت�ساو  حب�ب،  منتجات  رقائق 

للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، ت�ابل 

م�سنعة من الف�اكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 

لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �س��سي، �سل�سات طماطم، ماي�نيز، ب�سك�يت رقيق ه�س، 

امل�سح�قة  ف�اكه حل�يات، م��سلي حل�ى م�سن�عة من احلب�ب  ك�سرتد، هالميات جلي، 

والف�اكه املجففة، اأقرا�س اأرز، �سل�سة �س�يا، لنب جممد حل�يات مثلجة، مقبالت هندية 

ت�ابل، فطائر �سينية، تاك�، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، ت�ابل �سلطة، 

لب خبز، تب�لة، حالوة طحينية، ت�رتات حم�س�ة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة 

مرق اللحم، معج�ن حب ال�س�يا ت�بل، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلب�ب، اأطعمة خفـيفة 

اأع�ساب  خبازة،  �س�دا  خبازة،  م�سح�ق  الذرة،  لب  دقيق  الذرة،  لب  االأرز،  على  م�ؤ�س�سة 

بال�سكر جممد، م��س  املعكرونة، كيك مغطى  القائمة على  ال�جبات اجلاهزة  حمف�ظة، 

فـيه  ي��سع  ك�لي�س )ف�اكه( �سل�سات، مرق تخليل  �سكريات،  امل��س )حل�ى(  �س�ك�التة، 

اللحم اأو ال�سمك، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ست� �س��س، حلم اخلنزير ال�سقيل، بذر الكتان 
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لال�ستعمال املطبخي ت�ابل، بذور القمح الأغرا�س اال�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلب�ب 

الطهي،  الأغرا�س  الغل�تني  اإ�سافات  الطهي،  الأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية 

�سل�سلة املعكرونة، ل�ح من احلب�ب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل 

�ساي، ، بيلميني عجائن حم�سية باللحم، حلي بال�س�ك�التة لتزيني الكعك، حلي باحلل�يات 

لتزيني الكعك، ج�ز مطلي بال�س�ك�التة، اأرز باللنب، طحائن ج�ز، ث�م مفروم بهار، باوزي 

كعكات حم�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر حم�سية، رامن طبق ياباين 

من املعكرونة، اأوك�ن�مياكي فطائر يابانية ماحلة، اأخالط لالأوك�ن�مياكي فطائر يابانية 

ماحلة، ب�ريت��س، جيمباب طبق ك�ري من االأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، 

اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  على  يحت�ي  �س�ك�التة  معج�ن  ال�س�ك�التة،  اأ�سا�سه  معج�ن 

دقيق، �سراب االأغاف حمليات طبيعية، تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جمفدة مك�نها 

الباب�جن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  االأ�سا�سي  مك�نها  جمفدة  اأطباق  االأرز،  االأ�سا�سي 

مربى احلليب، بيبيمباب اأرز خمل�ط باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز 

�سريع التح�سري، �سندوي�سات اله�ت دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كت�ابل، بذور 

ال�سم�سم ت�ابل، خملالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات، حب�ب كين�ا، معاجلة، 

بهارات،  الربي  الت�ت  �سل�سة  ال�س�داء،  احلنطة  طحني  معاجلة،  �س�داء،  حنطة  برغل، 

ب�سطيلة  البطاطا،  بهارات، قطع خبز حمم�س، ل�مبري خبز م�سن�ع من  التفاح  �سل�سة 

�سرائح  املخمرة،  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيج�ن  الذرة،  ب�سك�يت  �سينبي  حل�يات، 

الإنعا�س  علكة  النف�س،  الإنعا�س  النعناع  �سكاكر  املحالة،  احلمراء  الفا�س�لياء  من  ب�ظة 

متر  غل�تني،  بدون  خبز  �س�با،  معكرونة،  �سعريية  اأودون،  معكرونة،  �سعريية  النف�س، 

هندي )ت�ابل(، الك�سا )ح�ساء اآ�سي�ي من املعكرونة حار(، كرات معجنات ممل�ءة بالكرمية 

املخف�قة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة ال�س�ك�التة اأو غريها، كرو�سان )ن�ع من املعجنات(، 

خبز بال�س�ك�التة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا حمروقة، عجائن للقلي، رقائق ورقية 

�ساحلة لالأكل، كرات ج�ز الهند )ن�ع من احلل�يات(، كب�س�الت القه�ة اململ�ءة، ماء زهر 

الربتقال لال�ستعمال الغذائي، ب�ظة جممدة، الن�غات )حل�ى اأو راحة بي�ساء( املح�س�ة 

باملك�سرات، معج�ن اأو هري�س )ت�ابل(، عجينة الزجنبيل )مطيبات(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اال�ستثمار الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144008

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساحلة  ده�ن  للطعام،  هالم،  جيالتني  للطعام،  طحالب  خال�سات  للطعام،  بي�س  زالل 

لالأكل، �سمك االأن�س�فة غري احلي، زبدة الف�ل ال�س�داين، زبدة، زبدة لب ال�س�ك�التة، زبدة 

مرق  الإعداد  م�ستح�سرات  �س�داء، مرق،  مهلبية  بي�س،  زالل  الزبدة،  الهند، كرمية  ج�ز 

امللف�ف،  خملل  مقلية،  بطاطا  رقائق  مطب�خة،  حل�م  حمف�ظة،  ف�اكه  كافـيار،  اللحم، 

�س�ربات،  جممدة،  ف�اكه  مربيات،  املرق،  مركزات  للطعام،  لفت  زيت  جمفف،  هند  ج�ز 

زبيب، خيار خملل، خ�سراوات حمف�ظة، خ�سراوات مطب�خة، خ�سراوات جمففة، زي�ت 

ق�سريات غري حية، مت�ر،  ف�اكه مثلجة، كروكيت،  األبان، جبنة،  ق�سدة منتجات  للطعام، 

حليب، جراد البحر غري حي، �سرائح �سمك طرية فـيليه، اأنفحة خمرية اللنب من غ�ساء 

معدة العجل، ف�اكه مطب�خة، هالم جلي، الف�اكه، لب ف�اكه، حل�م، �سمك غري حي، جلي 

هالم، للطعام، هالم حل�م، حل�م ال�سيد ميتة، مربى زجنبيل، ف�ل �س�يا حمف�ظ للطعام، 

م�اد دهنية ل�سنع ده�ن �ساحلة لالأكل، خماليط حتت�ي على دهن ل�سرائح اخلبز، �سمك 

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

حمار غري حي، غراء ال�سمك للطعام، حلم فخذ اخلنزير املقدد جنب�ن، �سفار بي�س، لنب 

رائب، م�ستح�سرات �س�ربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، خال�سات حل�م، كفـري 

م�سروب من احلليب، ك�مي�س م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يك�ن احلليب ه� 

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

اأ�سماك  مملح، عد�س حمف�ظ، �سمن نباتي، مربى ف�اكه، نخاع عظم احلي�انات للطعام، 

بي�س،  حم�سرة،  مك�سرات  للطعام،  نخيل  زيت  احلي،  غري  البحر  بلح  حية،  غري  ق�سرية 
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بي�س م�سح�ق، عجينة حلم الكبد، ب�سل حمف�ظ، زيت�ن حمف�ظ، زيت زيت�ن للطعام، 

زيت عظام معد لالأكل، بكتني الأغرا�س الطهي، خملالت، بازالء حمف�ظة، �سجق، حل�م 

مملحة، م�ستح�سرات الإعداد ال�س�ربة، معج�ن بندورة، �سلطات خ�سراوات، دهن خنزير، 

�سلطات ف�اكه، �سردين، �سلم�ن، دهن ما�سية للطعام، �سمك ت�نه، ع�سري بندورة للطبخ، 

ال�سم�س للطعام، كرو�س معدة، كماأة حمف�ظة، حل�م دواجن غري حية، ق�س�ر  دوار  زيت 

ف�اكه، اأمالح جينيه الأغرا�س الطهي، ل�ز مطح�ن، ف�ل �س�داين حم�سر، فط�ر حمف�ظة، 

دهن ج�ز الهند، زيت ج�ز الهند للطعام، بق�ل حمف�ظة، حلم الكبد، منتجات غذائية من 

ال�سمك، رقائق ف�اكه، حلزون �سدفـي غري حي، ف�اكه حمف�ظة فـي الكح�ل، غبار طلع 

معد كمادة غذائية، قريد�س غري حي، �سمك حمف�ظ، حل�م حمف�ظة، جمربي غري حي، 

بي�س احللزون لال�ستهالك، ت�ف� ف�ل �س�يا خممر، ق�سدة خمف�قة، حلم خنزير، بي�س 

�سالح لالأكل، �سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، ف�اكه معلبة، حل�م 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، ت�ت بري مطب�خ 

حمف�ظ،  �سبه�ان  احلم�س،  معج�نة  حم�س  ال�سم�سم،  بذور  عجينة  طحينة  بال�سكر، 

�س�يا،  لنب  كم�سي،  خممرة  خ�سار  اأطعمة  اللنب،  روب  الف�اكه،  اأ�سا�سها  خفـيفة  اأطعمة 

حليب خمف�ق، اأجفار فلفل حمف�ظ، بذور عباد ال�سم�س املح�سرة، م��س )�سمك(، �سراب 

البي�س غري الكح�يل، م��س من اخل�سراوات، تفريخ االأ�سماك املح�سرة، بذور حم�سرة، 

األ�ة فـريا املعد لال�ستهالك الب�سري، ث�م )حمف�ظ(، حليب زاليل، زيت بذر الكتان معد 

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

مطه�،  خمتمر  حليب  ريازنكا  حمم�سة،  ق�سدة  �سميتانا  مركز،  حليب  خ�ساف،  الطهي، 

برو�ستكفا�سا حليب حمم�س، مركز طماطم، عجينة ك��سى، عجينة باذجنان، لنب الف�ل 

ال�س�داين لال�ستعمال املطبخي، لنب الل�ز لال�ستعمال املطبخي، لنب االأرز، خر�س�ف م�سرب، 

حت�سريات من الف�اكه املعاجلة، حليب جمفف، ياكيت�ري، ب�لغ�جي طبق ك�ري من حلم 

البقر، مك�سرات م�َسكرة، مك�سرات منَكهة، بندق معالج، ت�ت، حمف�ظ، غ�اكام�يل هري�س 

اأف�كادو، حلقات الب�سل، فالفل، ع�سري ليم�ن لال�ستعمال املطبخي، حلم جمفد، حليب 

اإ�سكام�ل يرقات  اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات جمفدة، زيت بكر ممتاز،  ال�س�فان، كرمي 
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منل حم�سرة �ساحلة لالأكل، ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل، ذرة حل�ة غري معاجلة، 

دوغ،  للك�رن  نقانق  دوغ،  لله�ت  نقانق  بطاطا،  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  اأ�سا�سه  معج�ن 

زيت ف�ل ال�س�يا للطعام، بدائل احلليب، حليب الل�ز، حليب الف�ل ال�س�داين، حليب ج�ز 

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

االأرز لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب الل�ز، م�سروبات اأ�سا�سها حليب الف�ل 

واملجفف،  اململح  القد  �سمك  كليبفـي�س  ال�سجق،  ل�سنع  اأنب�بية  جلدية  اأكيا�س  ال�س�داين، 

اأقرا�س  الت�ف�،  ق�س�ر جبنة  ي�با  الف�اكه،  املقلية، معج�ن ع�سري  القري�س  فطائر جنب 

اأو  اأقرا�س جبنة الت�ف�، طاجني )طبق مغربي حم�سر يعتمد على اللحم  ف�ل ال�س�يا، 

ال�سمك اأو اخل�سار(، التيمبه ه� منتج م�سن�ع من ف�ل ال�س�يا املخمر له رائحة ترابية، 

�ساتيه )طبق جن�ب �سرق اآ�سيا من اللحم امل�س�ي على �سيخ(، اخل�سراوات املح�سرة، الف�اكه 

املح�سرة، راتات�ي )طبق فرن�سي ريفـي مك�ن من جمم�عة خ�سار(، حلم البط املكب��س، 

نقانق �سجق، ب�دينغ اأبي�س )ن�ع من احلل�ى(، ح�ساء الفا�س�لياء البي�ساء مع اللحم، طبق 

العجة،  املب�س�رة،  البطاطا  والبطاطا، فطائر  ال�سجق  يرافقه  املعلبة  امللف�ف  األزا�سي من 

لفائف امللف�ف املح�س�ة باللحم، مركزات تعتمد على اخل�سار للطهي، مركزات تعتمد على 

عملية  فـي  ي�ستخدم  هالمي  غذاء  اخل�سار،  على  تعتمد  للخبز  عجائن  للطهي،  الف�اكه 

الطهي، الرخ�يات غري احلية، جنب الك�ارك الطازج والغني بالربوتينات، اجلنب املنزيل، 

م�سروبات تعتمد على حم�س اللبنيك، الزه�ر املجففة ال�ساحلة لالأكل، الزجنبيل املتبل�ر 

)املطب�خ بال�سكر(، الزجنبيل املحف�ظ، الزجنبيل املكب��س اأو املخلل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اال�ستثمار الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144009

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات ف�اكــــه غري كح�لية، برية، جعة زجنبيل، برية �سعري منبت ملت، ماء ال�سعري، 

م�سروبات ع�سيـــر ف�اكه غري كح�لية، م�سروبات م�سل اللنب، م�ستح�سرات بدون كح�ل 

لتح�سري  اأ�سربة  ف�اكه،  ع�سائر  امل�سروبات،  لتح�سري  خال�سات  امل�سروبات،  لتح�سري 

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

ليم�نا�سة،  عنب،  ع�سري  للم�ائد،  معدنية  مياه  ف�ار،  معدين  مـــاء  م�سروبـــات،  معدنية 

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

الليم�نا�سة، مـــاء �سعيـــر منبت ملت، ع�سري عنب غري خممر، �سراب الل�ز، ماء ال�س�دا، 

حمالة  اأقرا�س  كح�لية،  غري  م�سروبات  م�سروب،  بندورة  ع�ســــري  م�سروبات،  �سربات 

م�سروب  الف�ساغ  �سراب  غازية،  مياه  الف�ارة،  للم�سروبات  م�ساحيق  الف�ارة،  للم�سروبات 

خفـيف، م�سروبات فاحتة لل�سهية غري كح�لية، ك�كتيالت غري كح�لية، �سراب ف�اكه غري 

الكح�ل،  من  خالية  رو�سية  برية  كح�يل،  غري  تفاح  ع�سري  ت�اترية،  م�سروبات  كح�يل، 

م�سروب  خمل�طة،  خ�سار  اأو  ف�اكه  م�سروبات  الع�سل،  اأ�سا�سها  كح�لية  غري  م�سروبات 

االأل�فـريا، الالكح�يل، ك�كتيل من البرية، م�سروبات �س�يا من غري بدائل اللنب، م�سروبات 

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

منكهة بنكهة القه�ة، م�سروبات غري كح�لية منكهة بنكهة ال�ساي، مرطبات غري كح�لية، 

نبيذ ال�سعري البرية، م�سروبات الطاقة، م�سروبات الف�اكه املجففة غري الكح�لية، �ساندي 

)برية خمل�طة مع م�سروب غري كح�يل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اال�ستثمار الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144653

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حل�م )حل�م اجلمال �سغرية ال�سن(، حل�م دواجن غري حية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع را�سيات املعيلف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144655

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة املركبات، ت�سحيم املركبات، غ�سل املركبات، تلميع املركبات، معاجلة املركبات مب�اد 

م�سادة لل�سداأ، حمطات خدمة املركبات اإعادة التعبئة بال�ق�د وال�سيانة، تنظيف املركبات، 

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

ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإتقان ل�سيانة ال�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144657

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�س�ق.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإميان بنت را�سد البطا�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144658

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل بال�سيارات، النقل باحلافالت، النقل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سن�ان للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144660

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع امل�اد الغذائية والكماليات.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خليفة بن ي��سف بن حممد العجمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144661

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سركات جتهيز الطعام )مت�ين واإعا�سة(.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سمة خيال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144662

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستخل�سات ال�ساي ل�سناعة االأغذية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع جمان ال�طنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144664

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع واإ�سالح اأجهزة احلا�س�ب واله�اتف النقالة واالأجهزة االإلكرتونية االأخرى.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت التناغم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144671

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأحذية واالأقم�سة واملالب�س اجلاهزة واحلقائب واالك�س�س�ارت. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بلة ونرج�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144672

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة، واالأحذية، واحلقائب، والعط�ر والبخ�ر وم�ستح�سرات التجميل، 

واالك�س�س�ارات.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة الرمان احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25

-137-



اجلريدة الر�سمية العدد )1390(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144673

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

يان�س�ن، منكهات للقه�ة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، ت�ابل ب�درة، كاكاو، كارميل �سكاكر، 

�سكاكر لالأكل، كب�س�الت القه�ة اململ�ءة، معج�ن �س�ك�التة يحت�ي على مك�سرات، الن�غات 

)حل�ى اأو راحة بي�ساء( املح�س�ة باملك�سرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفجر اجلديد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144674

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سال�ن جتميل ن�سائي.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امللكة لالأناقة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144675

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمة التمديدات حتت االأر�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الت�ساعد لالأعمال املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144676

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النقل الرتياد االأماكن ال�سياحية، ترتيب الرحالت ال�سياحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأر�س ال�ساحرة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144678

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بخ�ر، خال�سات زه�ر عط�ر، م�ستح�ســـرات تبخيـــر عطـــ�ر، عط�ر، عط�ر زي�ت طيارة، 

اأع�اد البخ�ر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جنم احلياة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144679

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الن�سال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144680

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بخـــ�ر، خال�ســـات زه�ر عط�ر، م�ستح�سرات تبخري عط�ر، عط�ر، عط�ر زي�ت طيارة، 

اأع�اد البخ�ر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االإميان ال�ساملة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/27       

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144681

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدالنية  و�سلع  العظام  تق�يـــم  واأجهـــزة  طبيـــة  ومعـــدات  )اأجهزة  طبيـــة  واأدوات  اأجهزة 

وكيماويات �سناعية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الت�ريدات الطبية العلمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144682

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برادات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منذر ال�سبيبي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144683

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم امل�ؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات الكافترييات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الركن ال�سهي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144684

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل  وخدمات  ال�سيارات  وتاأجري  وخارجية  داخلية  ومغامرات  �سياحية  رحالت  تنظيم 

وحجز تذاكر امل�سافرين.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اف�كادو العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144685

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ميدا�س الفنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144686

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع البالط غري املعدين الأر�سيات املباين واجلدران و�سرياميك االأدوات ال�سحية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة �سامن ال�طنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144687

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم ج�الت �سياحية وترفـيهية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سندوق املغامرات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144688

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطباعة الرقمية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنامل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144692

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س )غ�سيل وكي املالب�س بالبخار(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النقاط اخل�سراء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144693

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مناظر املغيدر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144694

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)�س�بر ماركت(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنان امل�الح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144695

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ات�ساالت �سلكية وال�سلكية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم�اج للتقنية واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144696

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيت حمركات )ت�سنيع زي�ت و�سح�م ملحركات املركبات(.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�رود القرمزية العاملية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144697

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نقل ركاب، حجز مقاعد ال�سفر، نقل امل�سافرين، احلجز للنقل، احلجز لل�سفر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة كرب��س الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144698

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رخام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عمر �سامل و�سريكه للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144699

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح االأجهزة الكهربائية )تركيب ومتديد واإ�سالح االأعمال الكهربائية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تقنية جمان العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144700

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلجز لل�سفر وال�كاالت ال�سياحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روافد ال�سهباء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/29

-149-



اجلريدة الر�سمية العدد )1390(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144701

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطبية،  واالإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستحـــ�سرات  التجزئـــة  خدمات 

واالإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  باجلملـــة  البيـــع  خدمات 

الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بيت العالج للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144702

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البــناء، التج�سي�س و�سع طبقة اجلــ�س، )تنفـيذ  املبانــي،  اإن�ســـاء  االإن�ساء، االإ�ســـراف على 

اأعمال الت�سميم الداخلي والديك�ر واملناظر الطبيعية(، البناء بالط�ب، ا�ست�سارات اإن�سائية 

)معمارية وت�سميم داخلي(، خدمات النجارة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الت�س�ر الثالثي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144703

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زبدة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأب� اأمين و�سركاءه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144706

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�س االأقم�سة و م�اد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س وم�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط �ساب�ن عط�ر وزي�ت العطرية م�ستح�سرات التجميل غ�س�ل 

ل��سن لل�سعر ومنظفات اأ�سنان.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأيه اأند اأت�س لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144707

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستخراج  )خدمات  والتعدين  والغازية  النفطية  ال�سناعات  جمال  فـي  التنقيب  خدمات 

النفط والغاز ، احلفر(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سحاري للخدمات النفطية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144711

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى ومطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأقا�سي اجلبال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144712

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سراب ال�سم�س للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144713

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جم�هرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جم�هرات اجلزيرة الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144714

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم الطرود، ت�سليم الب�سائع، نقل االأثاث، النقل، النقل ب�سيارات االأجرة، نقل امل�سافرين، 

الب�سائع  ت�سليم  لل�سفر،  للنقل، احلجز  الب�سائع، احلجز  اأو  الر�سائل  النقل نقل  خدمات 

خدمات  الهدايا،  تغليف  خدمات  الل�جي�ستي،  النقل  الزه�ر،  ت�سليم  الربيدي،  بالطلب 

ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للهند�سة والتط�ير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144715

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قه�ة خدمات تقدمي امل�سروبات ال�ساخنة والباردة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة اإ�سحاق بن يعق�ب بن علي القا�سمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144716

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سل  اأجهزة  تاأجري  البيا�سات،  غ�سل  املركـــبات،  غـــ�سل  االأثـــاث،  �سيانــة  املالب�س،  تنظيف 

املالب�س، خدمات التدبري املنزيل وخدمات التنظيف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املحاربي املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144718

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تربية احلي�انات، تنظيف احلي�انات االأليفة والعناية بها، تنظيف احلي�انات والعناية بها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نا�سر اخل�ري و�سريكه للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144721

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمل حالقة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجل�س�ر الغربية للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144736

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل الل�جي�ستي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز الهدف للرتويج والت�س�يق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143859

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موزعات املاء، حتديدا:، وحدات �سرف مربدة للمياه، موزعات املياه التي يتم التحكم فـي 

درجة حرارتها، اأجهزة واآلت ت�سفـية وتنقية املياه، معقمات ومنقيات املياه، موزعات املياه 

املحمولة، اأجهزة واآلت التربيد، حتديدا:، واأجهزة تربيد الهواء، اأجهزة تربيد امل�سروبات، 

اآلت تربيد امل�سروبات و�سرف الثلج، جهاز تربيد لتوزيع امل�سروبات الباردة، جهاز التقطري 

لدرجة  و�سالمة  تنظيم  جهاز  واملياه،  ال�سرب  ملياه  مر�سحات  العلمية،  لالأغرا�ض  لي�ض 

احلرارة والتحكم الكيميائي فـي الهواء واملاء، حتديدا:، جهاز التحكم البيئي فـي طبيعة 

من  العوالق  اإزالة  اأجهزة  ال�سرب،  مياه  معاجلة  فـي  ل�ستخدامها  اجل�سيمية  املن�سطات 

املياه، اأباريق واأوعية لتنقية املياه واأجزاوؤها ولوازمها، م�ستح�سرات تنقية وتعطري املياه، 

حتديدا:  اأجهزة تنقية املياه، ووحدات تنقية مياه ال�سرب لال�ستخدام املنزيل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيلفر جلوبال اب بي ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بورت �سناليت، ويرال، مري�سي�سايد ال 62 4 زد اأي، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112روي، �سلطنة عمان
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 128493
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/11/11م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1308 فـي 2019/9/8م
��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: عبدالرحمن �سيف البو�سعيدي للتجارة

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عبداللـه بن قنا�ص بن �سعيد الري�سي للتجارة
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:10، الرمز الربيدي:325
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/4/26م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/27م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 117108
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/7/5م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1239 فـي 2018/4/16م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: فانغارد ترايدمارك هولدينغز يو ا�ص ايه ال ال �سي
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: طريق كوري�ص �سارع الإمام ال�سافعي، �ص.ب:4177، الريا�ص 

14212، ال�سعودية

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: ال�سعودية
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2019/11/14م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 117112

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1239 فـي 2018/4/16م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: فانغارد ترايدمارك هولدينغز يو ا�ص ايه ال ال �سي

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: طريق كوري�ص �سارع الإمام ال�سافعي، �ص.ب:4177، الريا�ص 

14212، ال�سعودية

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: ال�سعودية

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2019/11/14م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1149796

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2017/48 فـي 2017/12/14م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: انرتبرايز هولدينجز، انك

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: طريق كوري�ص �سارع الإمام ال�سافعي، �ص.ب:4177، الريا�ص 

14212، ال�سعودية

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: ال�سعودية

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2019/11/14م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 61394

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/8/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 929 فـي 2011/2/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: انرتبرايز هولدينجز، انك

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: طريق كوري�ص �سارع الإمام ال�سافعي، �ص.ب:4177، الريا�ص 

14212، ال�سعودية

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: ال�سعودية

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2019/11/14م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 115442

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/5/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1231 فـي 2018/2/19م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: انرتبرايز هولدينجز، انك

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: طريق كوري�ص �سارع الإمام ال�سافعي، �ص.ب:4177، الريا�ص 

14212، ال�سعودية

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: ال�سعودية

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 11/14/ 2019م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1416661

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2018/30 فـي 2018/8/9م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: انرتبرايز هولدينجز، انك

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: طريق كوري�ص �سارع الإمام ال�سافعي، �ص.ب:4177، الريا�ص 

14212، ال�سعودية

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: ال�سعودية

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2019/11/14م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1416659

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2018/30 فـي 2018/8/9م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: انرتبرايز هولدينجز، انك

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: طريق كوري�ص �سارع الإمام ال�سافعي، �ص.ب:4177، الريا�ص 

14212، ال�سعودية

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: ال�سعودية

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2019/11/14م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1363833

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2017/34 فـي 2017/9/7م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: انرتبرايز هولدينجز، انك

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: طريق كوري�ص �سارع الإمام ال�سافعي، �ص.ب:4177، الريا�ص 

14212، ال�سعودية

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: ال�سعودية

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2019/11/14م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 115441

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/5/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1231 فـي 2018/2/19م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: انرتبرايز هولدينجز، انك

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: طريق كوري�ص �سارع الإمام ال�سافعي، �ص.ب:4177، الريا�ص 

14212، ال�سعودية

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: ال�سعودية

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2019/11/14م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 23939

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/10/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 771 فـي 2004/7/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2019/12/16م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 61394

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/8/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 929 فـي 2011/2/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 12/16/ 2019م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1142625

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2012/51 فـي 2013/1/10م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2019/12/16م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 115442

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/5/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1231 فـي 2018/2/19م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2019/12/16م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1416659

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2018/30 فـي 2018/8/9م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 12/16/ 2019م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1146427

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2013/4 فـي 2013/2/14م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2019/12/16م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م

-165-



اجلريدة الر�سمية العدد )1390(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1416661

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2018/30 فـي 2018/8/9م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 12/16/ 2019م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1363833

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2017/34 فـي 2017/9/7م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 12/16/ 2019م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 61395

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/9/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1030 فـي 2013/10/13م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 12/16/ 2019م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33921

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/12/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 796 فـي 2005/1/8م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 12/16/ 2019م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1189753

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2014/2 فـي 2014/1/23م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 12/16/ 2019م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 117112

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1239 فـي 2018/4/16م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 12/16/ 2019م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1389345

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2018/5 فـي 2018/2/15م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 12/16/ 2019م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1179046

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2013/41 فـي 2013/10/31م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2019/12/16م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1181087

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2013/43 فـي 2013/11/14م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 12/16/ 2019م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1194922

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2014/9 فـي 2014/3/13م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 12/16/ 2019م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1386795

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2018/3 فـي 2018/2/1م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 12/16/ 2019م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 117108

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1239 فـي 2018/4/16م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 12/16/ 2019م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 16624

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/4/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 848 فـي 2007/1/10م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 12/16/ 2019م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 16623

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/4/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 848 فـي 2007/1/10م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 12/16/ 2019م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 115441

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/5/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1231 فـي 2018/2/19م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 12/16/ 2019م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1149796

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 2017/48 فـي 2017/12/14م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اجلميح لتاأجري ال�سيارات �سركة �سعودية �سناعة وجتارة 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عني الزين العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:2012 ر.ب: 111

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 12/16/ 2019م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 6292

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/6/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 666 فـي 2000/1/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: كنتاكي فرايد ت�سيكن انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 3629 ر.ب: 112

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2020/3/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/27م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 6293

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/6/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 666 فـي 2000/1/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: كنتاكي فرايد ت�سيكن انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 3629 ر.ب: 112

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 3/12/ 2020م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/27م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 22800

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/6/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 764 فـي 2004/3/4م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: كنتاكي فرايد ت�سيكن انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 3629 ر.ب: 112

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 3/12/ 2020م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/27م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 40314

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/12/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 888 فـي 2009/1/6م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: كنتاكي فرايد ت�سيكن انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 3629 ر.ب: 112

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 3/12/ 2020م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/27م
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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: 3650
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1996/1/8م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 560 فـي 1995/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ذا كوملان كومباين, انك
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإغنيت يو اإ�س اإيه, اإل اإل �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
الوليات   ,60601 اإلينوي  �سيكاغـــو,  �سرتيـــت,  ل�ســــال   180 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/30م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3651
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 20

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1996/1/8م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 560 فـي 1995/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ذا كوملان كومباين, انك 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإغنيت يو اإ�س اإيه, اإل اإل �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
الوليات   ,60601 اإلينوي  �سيكاغـــو,  �سرتيـــت,  ل�ســــال   180 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/30م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3652

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1996/1/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 560 فـي 1995/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ذا كوملان كومباين, انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإغنيت يو اإ�س اإيه, اإل اإل �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الوليات   ,60601 اإلينوي  �سيكاغـــو,  �سرتيـــت,  ل�ســــال   180 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3656

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1996/1/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 560 فـي 1995/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ذا كوملان كومباين, انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإغنيت يو اإ�س اإيه, اإل اإل �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الوليات   ,60601 اإلينوي  �سيكاغـــو,  �سرتيـــت,  ل�ســــال   180 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3657

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1996/1/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 560 فـي 1995/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ذا كوملان كومباين, انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإغنيت يو اإ�س اإيه, اإل اإل �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الوليات   ,60601 اإلينوي  �سيكاغـــو,  �سرتيـــت,  ل�ســــال   180 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3658

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 20

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1996/1/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 560 فـي 1995/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ذا كوملان كومباين, انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اإغنيت يو اإ�س اإيه, اإل اإل �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

الوليات   ,60601 اإلينوي  �سيكاغـــو,  �سرتيـــت,  ل�ســــال   180 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 41747

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/9/16 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 839 فـي 2007/5/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كاربي دمي جي ام بي ات�س اند كو.كيه جي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دي�سرتيبيو�سن اآند ماركتينغ جي اإم بي اإت�س

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: من�ساوية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: نونتالري هاوبت�سرتا�سه 36, 5020 �سالزبورغ, النم�سا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: النم�سا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/16م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 98495

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/1/8 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1214 فـي 2017/10/15م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة اأوبار املتحدة للتطوير العقاري وال�ستثمار �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوبار لالأعمال الدولية �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ساطئ القرم, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 124961

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/9/7 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1283 فـي 2019/3/3م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة اأوبار املتحدة للتطوير العقاري وال�ستثمار �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأوبار لالأعمال الدولية �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ساطئ القرم, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 136746

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/12/2 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1359 فـي 2020/9/27م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأبعاد للحوم �س.م.م 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأبعاد لالأغذية �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 136748

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/12/2 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1359 فـي 2020/9/27م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأبعاد لالأ�سماك �س.م.م 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأبعاد لالأغذية �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 136749

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/12/2 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1359 فـي 2020/9/27م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأبعاد للزراعة �س.م.م 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأبعاد لالأغذية �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 138830

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/1/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1364 فـي 2020/11/1م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأبعاد للدواجن �س.م.م 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأبعاد لالأغذية �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 138831

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/1/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1364 فـي 2020/11/1م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأبعاد لالألبان �س.م.م 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأبعاد لالأغذية �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 139112

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/1/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1365 فـي 2020/11/8م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأبعاد للع�سل �س.م.م 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأبعاد لالأغذية �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 128595

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/9/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1298 فـي 2019/6/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة نزية التجارية �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لفـيتا جي ام بي ات�س الت برونيهم

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: األت براونهامي 46 - دي . 60488 فرانكفورت ام ماين, اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/20م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/28م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 128596

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 10

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/9/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1298 فـي 2019/6/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة نزية التجارية �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لفـيتا جي ام بي ات�س الت برونيهم

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: األت براونهامي 46 - دي . 60488 فرانكفورت ام ماين, اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/20م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/28م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 14532

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/11/1 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 726 فـي 2002/1/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بريول كوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سانفورد اإل.بي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 ,30328 جورجــــيا  اأتالنتـــا  رود,  دونوودي  بيت�ستــــــري   6655 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/4/21م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/28م

-184-



اجلريدة الر�سمية العدد )1390(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 14535

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/7/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 767 فـي 2004/5/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: بريول كوربوري�سن

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سانفورد اإل.بي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 ,30328 جورجــــيا  اأتالنتـــا  رود,  دونوودي  بيت�ستــــــري   6655 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/4/21م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/28م
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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:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

1991/11/9التجارة وال�سناعةم�سنع اجلفري للمواد الغذائية16220

2011/4/23التجارة وال�سناعةم�سنع املحيط للمطاط ذ.م .م267867

1991/4/24التجارة وال�سناعةكالفي اأ�س . اأ35406

2001/10/21التجارة وال�سناعةتران�سفيتال �سوي�س ا�س ايه جي ال426579

2000/11/14التجارة وال�سناعة�سركة املحرك الهند�سية �س.م.م523983

666976
بار اماونت انرتنا�سنل اآي بي 

هولدجن كمبني
2011/2/19التجارة وال�سناعة

2012/2/25التجارة وال�سناعةبي تي انتارا كو�سو772882

851918
�سركة 115 لالإن�ساء والرتكيب 

�س.م.م
2008/6/21التجارة وال�سناعة

1991/10/12التجارة وال�سناعة�سركة ظفار للتاأمني )�س.م.ع.ع(96129

2001/5/9التجارة وال�سناعةعطورات احلرمني �س.م.م1025479

2001/4/15التجارة وال�سناعةعطورات احلرمني �س.م.م1125341

2001/5/9التجارة وال�سناعةعطورات احلرمني �س.م.م1225480

2001/5/9التجارة وال�سناعةعطورات احلرمني �س.م.م1325478

2011/6/19التجارة وال�سناعةهيلني اوف تروي ليميتد1468824

2011/6/19التجارة وال�سناعةهيلني اوف تروي ليميتد1568825

1991/4/21التجارة وال�سناعةوكالة زعني التجارية165383

1991/4/21التجارة وال�سناعةوكالة زعني التجارية175382
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

1991/3/24التجارة وال�سناعةدل مونتي فودز انك185303

1991/3/24التجارة وال�سناعةدل مونتي فودز انك195304

1991/3/24التجارة وال�سناعةدل مونتي فودز انك205305

1991/3/24التجارة وال�سناعةدل مونتي فودز انك215306

1991/3/24التجارة وال�سناعةدل مونتي فودز انك225308

1991/3/24التجارة وال�سناعةدل مونتي فودز انك235309

1991/3/24التجارة وال�سناعةدل مونتي فودز انك245310

1991/3/24التجارة وال�سناعةدل مونتي فودز انك255311

1991/3/24التجارة وال�سناعةدل مونتي فودز انك265313

1991/3/24التجارة وال�سناعةدل مونتي فودز انك275314

1991/3/24التجارة وال�سناعةدل مونتي فودز انك285315

1991/3/24التجارة وال�سناعةدل مونتي فودز انك295316

3065137
مان + هوميل بيورليتور فيلتريز 

ال ال �سي
2010/10/20التجارة وال�سناعة

3165139
مان + هوميل بيورليتور فيلتريز 

ال ال �سي
2010/10/20التجارة وال�سناعة

1991/3/10التجارة وال�سناعةمانيتووك كراين جروب فران�س325254

2001/6/24التجارة وال�سناعةبريزدورف اإ . جي3325693

2001/6/24التجارة وال�سناعةبريزدورف اإ . جي3425694

2011/4/24التجارة وال�سناعةنوفا براندز ا�س ايه3567882

1990/9/29التجارة وال�سناعةنوفارتيز اأ جي364771

3724974
�سركة م�سانع الدهانات الوطنية 

�س.م.م
2001/2/26التجارة وال�سناعة

2000/9/18التجارة وال�سناعةمونديفارما اأيه جى3823690

2010/4/10التجارة وال�سناعةباكت اإجنينريجن )م.م.ح(3962205
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ا�ستــدراك

تنوه وز�رة �لتجــارة و�ل�شناعــة وترويج �ال�شتثمار �إلـى �أنــه قـد وقع خطــاأ مادي عنـد ن�شـر 

�جلريدة  فـــي  �ملن�شورة   ،)64834( رقم  التجارية  العالمــة  حمايــة  مـــدة  جتديــــد  بيانــات 

الر�سميــة العــــدد )1355(، الــ�ســـادر بتاريــخ 10 حمرم 1442هـ، �ملو�فق 30 اأغ�سط�س 2020م، 

�إذ وردت كاالآتـي: 

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــــةا�ســـــم ال�سركــــــة

2000/7/23التجارة وال�سناعةنوفارتيز � . جي6323139

وال�سحيــــح هــــو :

م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــــةا�ســـــم ال�سركــــــة

2010/10/2التجارة وال�سناعةنوفارتيز �أ جي6364834

لــــذا لــــزم التنويــــه.

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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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

2021/6/7 2021/5/9

)=/350 ر.ع(

ثالثمائة 

وخم�سون 

ريــاال عمانيـا

ال�سركــات 

املتخ�س�سـة فــي 

مقاوالت الطرق 

الرئي�سية وال�سوارع 

وامل�سجلــة لــدى 

االأمانة العامة 

ملجلـ�س املناق�ســات 

بالدرجة املمتازة

�سيانة الطرق 

االأ�سفلتية 

مبحافظة م�سندم 

ملدة خم�س �سنوات  

2021/12

2021/6/7 2021/5/9

)=/150 ر.ع(

مائة 

وخم�سون 

ريــاال عمانيا

ال�سركــات 

املتخ�س�سة فــي 

توريد امل�ستلزمات 

الطبية وامل�سجلــة 

لــدى االأمانـة 

العامـة ملجلـ�س 

املناقـ�ســات

توريد لوازم 

خمتربية لوزارة 

ال�سحة

2021/13

اإ�سنــــــاد  عـــــــن طريــــــق خدمـــــة  واملوا�سفــــــــات  ال�ســـروط  م�ستنـــــــدات  علـــــى  ميكــــن احل�ســــول 

حتـــى التاريـــخ   ,)https://etendering.tenderboard.gov.om( االإلكرتونـــي علــــــى املوقــــع 

املذكــــور باجلــــدول اأعـــاله، على اأن يكـــون دفــع قيمــة امل�ستنــد عرب بوابــة الدفع االإلكرتوين 

باملوقع.

االأمانة العامة ملجل�س املناق�سات

 اإعـــــالن

تعلن االأمانة العامة ملجل�س املناق�سات عن طرح املناق�ستني املذكورتني اأدناه:
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على جميــع ال�سركــات اأن ترفـــق مع عطاءاتهــا تاأمينـــا موؤقتــا فـــي �ســورة �سمـــان م�سرفـــي 

مــن   )%1( عــن  يقل  ال  ال�سلطنــة  فـي  العاملة  البنوك  اأحد  من  عليـــه  م�ســـدق  �سيــك  اأو 

ملـــدة  املفعـــول  و�ســـاري  املناق�سات  ملجل�س  العام  االأمني  �سعادة  با�ســـم  العطاء معنونا  قيمة 

)90( يومـــا من تاريـــــخ تقديـــــم العطاءات، وكل عطاء ال ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب 

امل�سدق عليه  ال�سيك  اأو  امل�سرفـي  ال�سمان  اإرفاق �سورة من  يتـــم  اأن  فيـه، على  لن ينظر 

باأ�سل  اإ�سناد( واالحتفاظ  االإلكرتوين )خدمة  املوقع  فـي  ال�سركة  املقدم من  العر�س  مع 

ال�سمان امل�سرفـي اأو ال�سيك امل�سدق عليه اإىل اأن يتم طلبه من قبل االأمانة العامة ملجل�س 

املناق�سات.

يجب تقديــم العطاءات عن طريق خدمة اإ�سناد على املوقع االإلكرتوين 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 االأف�سليــة فـي االإ�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 االمتياز لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهنائي املتحدة - ت�سامنية

الهنائــي  �شركـــة م�شاريـــع  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  لتدقيـــق احل�شابـــات  االمتـــياز  يعلن مكتـــب 

املتحـــدة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 5151821،  وللم�شفي 

اأمــام الغـيـر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي  وحـده حـق متثيـل ال�شركـــة فـي الت�شفـية 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - بناية تاأجري للتمويل - الطابق االأول - مكتب رقم: 1
هاتف رقم: ٩٣٠٢٥٢٨٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب ابن حيان - حما�سبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القحطاين للخدمات االإدارية �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة القحطانــي  يعلن مكتب ابــن حيــان - حما�شبــون قانونيــون - 

  ،1295031 الـتجــاري بالرقـــم  اأمانــة ال�شجــل  لــدى  للخدمــات االإداريـــة �ش.م.م، وامل�شجلــة 

وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركـــة فـي الت�شفـية اأمــام الغـيـر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة م�سقط
�ش.ب: ٥٠٢ ر.ب: 11٢

هاتف رقم: ٩٥٢44٠7٨
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سداء العالية للتجارة - تو�سية

يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�شت�شـــارات املاليـــة وتدقيــق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة 

�شركـــة االأ�شداء العالية للتجارة - تو�شية، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

1220599،  وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركـــة فـي الت�شفـية اأمــام الغـيـر، وعلـــى اجلميــع 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ٥٥6 ر.ب: 1٢1

هاتف رقم: ٢٢٣6٨46٢
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بن �سليمان االإن�سائية �ش.م.م

يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�شت�شـــارات املاليـــة وتدقيــق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة 

�شركـــة بــن �شليمــان االإن�شائيــة �ش.م.م، وامل�شجلــــة لــدى اأمانــــة ال�شجـــل الـتجــاري بالرقـــم 

1025763،  وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركـــة فـي الت�شفـية اأمــام الغـيـر، وعلـــى اجلميــع 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: ٥٥6 ر.ب: 1٢1

هاتف رقم: ٢٢٣6٨46٢
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش العز العاملية - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة اأر�ش  يعلن مكتب موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون - 

العز العاملية - تو�شية، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1251399، وفقا 

التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2021/4/14م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركـــة فـي الت�شفـية 

باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيـر،  اأمــام 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: ٢1٢٣ ر.ب: 1٢٢
هاتف رقم: ٢٢٠6٠٠4٠ فاك�ش رقم: ٢٢٠6٠٠4٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سكندري للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة اأ�شكندري 

للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1316458، وفقا التفاق 

اأمــام  الت�شفـية  فـي  ال�شركـــة  متثيـل  حـق  وحـده  وللم�شفي  2021/3/31م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

الغـيـر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: ٢1٢٣ ر.ب: 1٢٢
هاتف رقم: ٢٢٠6٠٠4٠ فاك�ش رقم: ٢٢٠6٠٠4٣

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب املهاد لال�ست�سارات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزارع الرباري �ش.م.م

يعلن مكتب املهاد لال�شت�شارات  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة مزارع الرباري �ش.م.م، وامل�شجلة 

لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1346183، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2021/4/5م، 

وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركـــة فـي الت�شفـية اأمــام الغـيـر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: ٨٠٠ ر.ب: 1٣٠ العذيبة
هاتف رقم: ٩٢٢٣٥4٥٢ - ٩٥611٨٥٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سمة ال�سويق الدولية �ش.�ش.و

يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة ب�شمــة ال�شويـــق الدوليـــة 

�ش.�ش.و، وامل�شجلة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1354149، وللم�شفي وحـده حـق 

اأمــام الغـيـر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة  متثيـل ال�شركـــة فـي الت�شفـية 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: ٢٣ ر.ب: 1٣٣
هاتف رقم: ٩٩٥6٥٠6٥  

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب اأبو �سعود لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج دملون للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
اأبراج دملــون للتجــارة  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة  اأبو �شعود لتدقيق احل�شابات  يعلن مكتب 

واملقـــاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1037153، وفقا 

التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2021/4/14م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل ال�شركـــة فـي الت�شفـية 

باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيـر،  اأمــام 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 111 ر.ب: ٢11

هاتف رقم: ٩٩٥٥٨4٠٩ - ٩4٥٣6٥٣4  
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربية للنقل البحري والتمثيل التجاري �ش.م.م

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة 

اأمانــة ال�شجــل  �شركـة العربية للنقل البحري والتمثيل التجاري �ش.م.م، وامل�شجلة لــدى 

اأمــام  الت�شفـية  فـي  ال�شركـــة  متثيـل  حـق  وحـده  وللم�شفي   ،1011273 بالرقـــم  الـتجــاري 

الغـيـر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: ٢٣ ر.ب: 1٣٣
هاتف رقم: ٩14٨٠٨٢1    

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف املكارم - ت�سامنية

يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة طيف املكارم - ت�شامنية، 

املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1266719 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�شجلة 

وعلـــى  الغـيـر،  اأمــام  الت�شفـية  فـي  ال�شركـــة  متثيـل  حـق  وحـده  وللم�شفي  2021/4/19م، 

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

والية �سحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق االأول
�ش.ب: 7٠ ر.ب: ٣1٩

هاتف رقم: ٢6٨٥7٠٨٨ - ٩٩64٩٩6٢ فاك�ش رقم: ٢6٨٥7٠٨7     
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�سابات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النماء الربونزية �ش.م.م

يعلن مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـة النماء الربونزية 

�ش.م.م، وامل�شجلة لــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1314187، وللم�شفي وحـده حـق 

اأمــام الغـيـر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة  متثيـل ال�شركـــة فـي الت�شفـية 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 67 ر.ب: ٥1٢
هاتف رقم: ٩1٢٠٩٩٠٥    

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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�شركة ماأوى للم�شاريع املتحدة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البحار ال�شبعة لتموين البواخر واملالحة �ش.م.ع.م

لتموين  ال�سبعة  البحار  ل�سركــــة  امل�سفــية  ب�سفـتها  املتحدة  للم�ساريع  ماأوى  �سركة  تعلـن 

 ،1500104 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.ع.م،  واملالحة  البواخر 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــية
مكتــب البخيـــت

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع النيل اخلالد املتحدة للتجارة �ش.م.م

للتجارة  املتحدة  اخلالد  النيل  م�ساريع  ل�سركــــة  امل�سفــي  ب�سفـته  البخيـــت  مكتــب  يعلـن 

�ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1224554، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العاديات للتنمية �ش.م.م

يعلـن مكتــب البخيـــت ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــــة العاديات للتنمية �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى 

الكيــان  وزوال  الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1293468 بالرقــم  الـتجـاري  ال�سجـــــل  اأمانــــة 

القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
اإبراهيم بن عامر بن نا�شر العامري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زالل م�شقط للتجارة �ش.م.م

يعلـن اإبراهيم بن عامر بن نا�سر العامري ب�سفـته امل�سفــي ل�سركــــة  زالل م�سقط للتجارة 

�ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1715631، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
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مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأحلى جو للتجارة - تو�شية

يعلن مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�سابات ب�سفـته امل�سفي ل�سركة اأحلى جو للتجارة - 

تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1270402، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
حممد بن حميد بن را�شد الزيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مدى االأهلية للم�شاريع التجارية - تو�شية

يعلن حممد بن حميد بن را�سد الزيدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة مدى االأهلية للم�ساريع 

عـــن   ،1073012 بالرقـــــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــــة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - التجارية 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول الظفرة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن حممد بن حميد بن را�سد الزيدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سهول الظفرة للتجارة 

واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 8072892، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة النمط اجلديد للمقاوالت الكهربائية وال�شيانة - تو�شية

يعلن حممد بن حميد بن را�سد الزيدي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة النمط اجلديد للمقاوالت 

بالرقـــــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــــة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سيـــة،   - وال�سيانـــة  الكهربائيــــة 

1106539، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
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�شعيد بن نا�شر بن حمد املنذري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة �شعيد بن نا�شر بن حمد املنذري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية

يعلن �سعيد بن نا�سر بن حمد املنذري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سعيد بن نا�سر بن حمد 

املنذري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 

8049556، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
اأحمد بن عبداللـه بن حمد املنذري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بن برهوم و�شريكه للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن اأحمد بن عبداللـه بن حمد املنذري ب�سفـته امل�سفي ل�سركة بن برهوم و�سريكه للتجارة 

واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 8056960، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
�شامل بن را�شد بن حميد ال�شام�شي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

ل�شركة را�شد بن حميد بن عبيد العي�شائي وولده �شامل - ت�شامنية
يعلن �سامل بن را�سد بن حميد ال�سام�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة را�سد بن حميد بن عبيد 

بالرقـــــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــــة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - �سامل  وولده  العي�سائي 

3042430، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة املركز التخ�ش�شي للتعليم وتنمية املواهب �ش.م.م

يعلن �سامل بن را�سد بن حميد ال�سام�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة املركز التخ�س�سي للتعليم 

وتنمية املواهب �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1270926، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
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من�شور بن �شليمان بن من�شور الهاليل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ربوع احلرادي للتجارة - ت�شامنية

احلرادي  ربوع  ل�سركــة  امل�سفي  ب�سفـته  الهاليل  من�سور  بن  �سليمان  بن  من�سور  يعلن 

1525611، عـــن  الـتجــــاري بالرقـــــم  ال�سجـــــل  اأمانــــة  لــدى  للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النجود لرتكيب االأملنيوم والديكور - تو�شية

يعلن من�سور بن �سليمان بن من�سور الهاللـي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركــة النجـــود لرتكيـــب 

 ،1696815 بالرقم  الـتجـاري  ال�سجــل  اأمانة  لدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - والديكور  االأملنيوم 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روابي ال�شعيبة للتجارة - ت�شامنية

ال�سعيبــــة  روابــــي  ل�سركــة  امل�سفي  الهاليل ب�سفـته  �سليمان بن من�سور  يعلن من�سور بن 

1534610، عـــن  الـتجــــاري بالرقـــــم  ال�سجـــــل  اأمانــــة  لــدى  للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
يحيى بن عبداللـه بن �شليمان البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأجناد الربميي للتجارة - ت�شامنية

الربميـــي  اأجنــاد  ل�سركــة  امل�سفي  ب�سفـته  البلو�سي  �سليمان  بن  عبداللـه  بن  يحيى  يعلن 

1118770، عـــن  الـتجــــاري بالرقـــــم  ال�سجـــــل  اأمانــــة  لــدى  للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
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علي بن ح�شن بن را�شد املرزوقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأبو ت�شنيم املتكاملة - تو�شية

ت�سنيـــم  اأبــو  م�ساريــع  ل�سركــة  امل�سفي  ب�سفـته  املرزوقــي  را�ســـد  بن  ح�ســـن  بن  علي  يعلــن 

عـــن   ،1122445 بالرقـــــم  الـتجــــاري  ال�سجـــــل  اأمانــــة  لــدى  وامل�سجلـة  املتكاملــة - تو�سيـــة، 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ابن ح�شن املرزوقي للتجارة - تو�شية

ح�ســـن  ابـــن  م�ساريـــع  ل�سركــة  امل�سفي  ب�سفـته  املرزوقــي  را�ســـد  بن  ح�ســـن  بن  علي  يعلــن 

املرزوقي للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانــــة ال�سجـــــل الـتجــــاري بالرقـــــم 1123046، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
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