
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1392(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
اأوامــر �سـاميــة مبنــح اأو�سمــة

                            ديوان البالط ال�سلطاين
                           املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام.
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة  

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية ومـوارد املياه
قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2021/63   �سادر فـي 2021/5/16 بحظر ا�سترياد الأ�سماك 

احلية من جمهورية اإيطاليا.
وزارة النقل واالت�ساالت وتقنية املعلومات
قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2021/66   �ســادر فـي 2021/5/16 بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة 

التنفيذية لقانون النقل الربي.
هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
قـــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــم 2021/70   �سادر فـي 2021/5/20 فـي �ساأن التنازل عن المتيازات 
والت�سهيالت واحلوافز ذات ال�سلة ببطاقة ريادة 

الأعمال.
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ال�سفحة

 الأحد 11 �ســــــــــوال 1442هـ                                                           املـوافـــق 23 مايـــــــو 2021م
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اإعـــــــــــــالنـات ر�صــــــــميـــــــــــة
                                                               وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار

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

اإعـــالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
                                               االأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�صــات

اإعــــالن عــــن طــــرح املناق�ســـة رقــــم 2021/14.
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اوبار املتحدة للتطوير العقاري وال�ستثمار �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هال اخلليج العاملية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يوميوجن العربية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سميم امللكي �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سنع املتخ�س�ص لالأثاث �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيادق �سور للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز ال�سكيلي للت�سوق �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمرية ال�سهرة لالأفراح واملنا�سبات �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اجللنداين الذهبية �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط الع�سري لال�ست�سارات الهند�سية �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلهاد للخدمات وال�ستثمار �ص.م.م.
والتجارية  الهند�سية  للخدمات  مو�سى  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

اخلا�سة �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساطئ دما �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياحني م�سقط �ص.م.م.
اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سابون الأحمر الالمع لتنظيف وتلميع  اإعالن عن بدء 

ال�سيارات �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان خلدمات املباين �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعود ال�سعدي و�سريكه للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق قري الأخ�سر - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوركيدا ال�سفراء - ت�سامنية.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عارف وقي�ص للتجارة واملقاولت �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء الغوي�سة احلديثة للتجارة واملقاولت �ص.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساحل ل�سناعة الأنابيب �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الآمال العالية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربية للنقل البحري والتمثيل التجاري �ص.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املناجل للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكارم الأندل�ص التجارية - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلذور للم�ساريع املتكاملة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفوة بركاء للتجارة �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سكن للم�ساريع الهند�سية �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النور�ص الذهبي لال�ستثمار �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء خلفان الرواحي للتجارة واملقاولت �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلديدي والعامري للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوارف للتجارة.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق ظفار للتجارة واملقاولت.

واإخوانه للتجارة  الت�سفـية ل�سركة خالد تعيب املحاجري  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 
واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة ي�سنت للتجارة - تو�سية.
اإ�سماعيل بن عبداللـه البلو�سي و�سريكه  اأعمال الت�سفـية ل�سركة  اإعالن عن انتهاء 

للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول الأ�سخرة اجلديدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو وائل الرحبي للتجارة - تو�سية.
اإعـــالن عن انتهـــاء اأعمــــال الت�سفـيـــة ل�سركــــة جنائن وجده للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مغامرات وت�سايل �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يلو جراند للتجارة �ص.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلوابر الدولية للمقاولت �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدروازة امللكية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بات�ص ماكينة �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دواجن �سمال ال�سرقية - تو�سية.
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اأوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة

مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

ديـوان البـالط ال�سلطانــي

املرا�ســم ال�سلطانيــة

اأمــر منــح و�ســام

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

مبنــح و�سام نه�سة عمان من الدرجة الثانية للفا�سل / حممد بن ال�سيد م�سطفى النعماين ، 

وذلك تقديـرا مـن لـدن جاللتـه جلهـوده الطيبة فـي جمال عمله طيلة الفرتة التي ق�ساها 

بديوان البالط ال�سلطاين.

وقــــد �ســـدر اأمــر املنــح بتاريــخ 26 مــن رم�سان 1442هـ ، املوافــــــق 9 مـن مايو 2021م.
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

وزارة الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه

قــرار وزاري

رقـــم 2021/63 

بحظر ا�سترياد الأ�سماك احلية من جمهورية اإيطاليا

ا�ستنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45, 
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107, 
الأ�سماك احلية ومنتجاتها  ا�سترياد  ب�ساأن حظر  املخت�سة  البيطرية  واإلى تو�سية اجلهة 

وم�ستقاتها وخملفاتها من جمهورية اإيطاليا,
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يحظر ا�سترياد الأ�سماك احلية الواردة فـي الف�سل 10/3/2 من دليل املنظمة العاملية ل�سحة 
احليوان لالختبارات الت�سخي�سية للحيوانات املائية ومنتجاتها وم�ستقاتها وخملفاتها من 
زوال  وذلك حلني  اإيطاليا,  فـي جمهورية   )Provincia di Vicenza( فـيت�سنزا مقاطعة 
�سبب احلظر و�سدور قرار بهذا ال�ساأن, وت�ستثنى من ذلك املنتجات املعاملة واملجهزة وفقا 

.)OIE( للقانون ال�سحي للحيوانات املائية ال�سادر من املنظمة العاملية ل�سحة احليوان

املــادة الثانيــــة

على اجلهات املخت�سة تنفـيذ هذا القرار, كل فـي جمال اخت�سا�سه.

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي: 4 / 10/ 1442هـ
املـوافــــق: 16/  5 /2021م

د . �سعـــــود بن حـمــود بن اأحمـــد احلب�ســي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
قــرار وزاري

 رقــم 2021/66
بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون النقل الربي

ا�ستنادا اإلى قانون النقل الربي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/10،
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون النقل الربي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2018/2،

واإلى موافقة وزارة املالية،  
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر
املــادة االأولـــــى

ي�ستبدل بالبندين )1( و)2( من )اأوال: الرتاخي�ص وبطاقة ت�سغيل و�سائل النقل الربي( 
من امللحق رقم )1( )ر�سوم خدمات النقل الربي( املرفق بالالئحة التنفيذية لقانون النقل 

الربي امل�سار اإليها، البندان االآتيان:

املــادة الثانيــــة
يلغى البند )2/و( من املادة )7( من الالئحة التنفيذية لقانون النقل الربي امل�سار اإليها، 

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

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

�صــدر فـي:  4  من �صــــــــــوال 1442هـ
املـوافـــــق: 16 من مــــــــــايــو 2021م

م. �صعيــد بن حمــود بن �صعيــد املعـــويل
وزير النقل واالت�ساالت وتقنية املعلومات
                                                

الر�صم بالريال العماين اخلدمةم

)50( للمن�ساآتاإ�سدار الرتخي�ص1

)50( للمن�ساآتجتديد الرتخي�ص2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة

قـــــرار

 رقــم 2021/70

فـي �ساأن التنازل عن االمتيازات والت�سهيالت 

واحلوافـــز ذات ال�سلـــة ببطاقــة ريـــادة االأعمـــال

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2٠2٠/1٠٧ باإن�ساء هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة 

وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى
الأعمال  ريادة  واملتو�سطة احلا�سلة على بطاقة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  يحظر على 

اإل بعد  التنازل عن المتيازات والت�سهيالت واحلوافز ذات ال�سلة ببطاقة ريادة الأعمال 

احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة قبل بيع املوؤ�س�سة، اأو نقلها، اأو الت�سرف 

فـيها باأي �سورة كانت، واإل اعتربت بطاقة ريادة الأعمال وكل ما يرتتب عليها من امتيازات 

وت�سهيالت وحوافز ملغاة من تاريخ البيع اأو النقل اأو الت�سرف. 

املــادة الثانيــــة
فـي حـــال اإلغـــاء بطاقة ريادة الأعمــــال لأي �سبب من الأ�سبــــاب، اأو بيــــع املوؤ�س�ســـة ال�سغيــــرة 

باأي �سورة  فـيها  الت�سرف  اأو  اأو نقلها،  الأعمال،  املتو�سطة احلا�سلة على بطاقة ريادة  اأو 

كانت، ل يجوز التقدم بطلب احل�سول على بطاقة جديدة لأي موؤ�س�سة تتبع املالك ال�سابقني 

اأو اأحدهم اأو ملوؤ�س�سات يكونون �سركاء فـيهــا، اإل بعد م�ســـي �سنتني على الأقـــل من تاريخ 

الإلغاء اأو البيع اأو النقل اأو الت�سرف. 
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املــادة الثالثــــة
يجب على مالك املوؤ�س�سة ال�سغرية اأو املتو�سطة احلا�سلة على بطاقة ريادة الأعمال الذي 

انتقلت اإليه املوؤ�س�سة نتيجة وفاة �ساحب البطاقة، التقدم اإلى الهيئة بطلب توفـيق اأو�ساع 

تلك املوؤ�ض�ضة وفق ال�ضروط وال�ضوابط التي حتددها الهيئة خالل )9٠( ت�سعني يوما من 

امليعاد دون تقدمي الطلب تعترب بطاقة ريادة  القرار، وفـي حال فوات  العمل بهذا  تاريخ 

فوات  تاريخ  من  ملغاة  وحوافز  وت�سهيالت  امتيازات  من  عليها  يرتتب  ما  وكل  الأعمال 

امليعاد امل�سار اإليه. 

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

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

�ســدر فـي: 8 من �ســـــوال 1442هـ

املـوافـــــق: 20 من مايـــــــو 2021م 

                                       حليمــــــة بنــت را�ســـــــد الزرعيــــــــة 

رئي�سة هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــــــالن

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: 100833

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خطاط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سراع �سحار احلديث للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 111633

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املخيني املتميزة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/7/25

املــادة)1(
فى

املــادة)11(
يتم

املــادة)100(
يتم

املــادة)1000(
يتم
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 114627

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الدرع الذهبي ال�ساملة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 118714

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالعزيز الناعبي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/4/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 120690

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الوثبة للخدمات 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/7/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 126657

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف وتلميع ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الدرع الذهبي ال�ساملة للتجارة �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/3/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 127444

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع مناء ال�ساروج 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/4/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129899

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور و م�ستح�سرات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طاهر جمعة علي احلربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135771

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي 

�سوي اللحوم حمالت بيع الع�سائر �سنع الفطائر.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:جوهرة املحيط املميزة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135788

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سارف  دار�س  للتجارة واخلدمات 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136067

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوية البيطرية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار �سحار ال�ساملة �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137482

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الوثبة للخدمات 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144988

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الع�سل والتمور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عرو�س الواحات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144989

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت بيع الع�سائر والي�س كرمي.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سما التقدم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144990

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع معدات الفنادق واملطابخ. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يا�سني العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144991

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي اأو املطاعم.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوء النه�سة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144993
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سالك هواتف، اأبواق للمكربات ال�سوتية، اأقرا�س مدجمة لذاكرة القراءة فقط، برامج 
م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، اأجهزة ملحقة باحلا�سوب، برجميات حا�سوب م�سجلة، اأجهزة 
للحا�سوب،  طرفية  اأدوات  فاأرة  حا�سوب،  اأجزاء  عر�س  �سا�سات  احلا�سوب،  لأجهزة  بينية 
طابعات ت�ستخدم مع اأجهزة احلا�سوب، ما�سحات معدات معاجلة بيانات، م�سغالت الأقرا�س 
لأجهزة احلا�سوب، هواتف فيديو، هواتف حممولة، م�سجالت �سغرية احلجم، م�ساند ر�سغ 
لال�ستخدام مع اجهزة احلا�سوب، برامج األعاب حا�سوب، �سماعات الراأ�س، هواتف ل�سلكية، 
اخلليوي،  الهاتف  اأ�سرطة  النقالة،  للهواتف  نغمات  حتميل  للهواتف،  يدوية  غري  اأطقم 
للهواتف  الذكية، حافظات  للهواتف  اأغلفة  احلا�سوب، هواتف خلوية،  عتاد  ذكية،  هواتف 
الذكية، اأغلفة للحوا�سيب اللوحية، عد�سات ل�سور ال�سيلفي، �سماعات الت�سالت عن بعد. 

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمال م�سايق الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144994
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النزل.
  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منارة الإبداع للتجارة واملقاولت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144995

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احللوى العمانية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مكارم اخلليج للم�ساريع الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144998

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجليل املبدع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8

	

	

- 26 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144999

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط جربين للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145001

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستح�سرات جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باب الغربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145003

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سارب الكو�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8     

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145004

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باب الغربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145007

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خ�سروات حمفوظة)بيع خ�سراوات وفواكه(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سداء املعبيلة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145009

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأحذية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمي تنعم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145010

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمبز.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغ�ساين الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145011

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ا�ستخراج احلجارة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروا�سي ال�سمالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145014

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات اإن�سائية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربوع العا�سمة الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145017

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتفعات �سحار املتكاملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145018

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم الأ�سا�سي )املرحلة الأولى(.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار املحرتف العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145019

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإن�ساء )مقاولت البناء والت�سييد(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت البك�سل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145020

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأواين وال�سلع املنزلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ينابيع الربكة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145021

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد حافظة لال�سمنت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط الدولية لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145022

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع احلوا�سيب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خدمات التكنلوجيا احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145023

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

الإنرتنت )التجارة الإلكرتونية(( .

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثوج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/8 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145025

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وتنظيف املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماجد بن علي ال�سديري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/10 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145027

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامية البهلولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/10 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145028

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد الغذائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: المتياز العايل لالإن�ساء والتعمري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/10 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145031

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جموهرات)بيع الذهب واملجوهرات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأوبال للذهب واملجوهرات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145033

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سيافة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سوار �سيدة املميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145040

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بهارات وتوابل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سا�س املودة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145041

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء والتج�سي�س و�سع طبقة اجل�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة دار النوخذة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145042

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيمية،  وا�ست�سارات  اعمال  ادارة  العمال،  عن  ا�ستف�سارات  الأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

ا�ست�سارات ادارة العمال.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرق اخلالد للتجارة والتعمري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 

	

	

- 38 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145043

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدار املحيط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145051

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املتاجر املتكاملة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145052

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ابن العود الرائدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145057

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:
زيت اللوز)�سنع ال�سابون بجميع اأ�سكاله )�سائل، معجون، جاف(، والورق اأو اللباد املغطى 
بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات،�سابون اللوز)�سنع ال�سابون بجميع اأ�سكاله )�سائل، معجون، 
�سابون)�سنع  ال�سامبوهات،00030012  و�سنع  بال�سابون  املغطى  اللباد  اأو  والورق  جاف(، 
ال�سابون بجميع اأ�سكاله )�سائل، معجون، جاف(، والورق اأو اللباد املغطى بال�سابون و�سنع 
ال�سامبوهات،عطر باديان)�سنع ال�سابون بجميع اأ�سكاله )�سائل، معجون، جاف(، والورق اأو 
اللباد املغطى بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات،�سابون حالقة)�سنع ال�سابون بجميع اأ�سكاله 
ال�سامبوهات،ملونات  و�سنع  بال�سابون  املغطى  اللباد  اأو  والورق  جاف(،  معجون،  )�سائل، 
املغطى  اللباد  اأو  والورق  جاف(،  معجون،  )�سائل،  اأ�سكاله  بجميع  ال�سابون  لل�سعر)�سنع 
بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات،م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر)�سنع ال�سابون بجميع اأ�سكاله 
ال�سامبوهات،رمو�س  و�سنع  بال�سابون  املغطى  اللباد  اأو  والورق  جاف(،  معجون،  )�سائل، 
اللباد  اأو  والورق  جاف(،  معجون،  )�سائل،  اأ�سكاله  بجميع  ال�سابون  م�ستعارة)�سنع 
ال�سابون  للحيوانات)�سنع  جتميل  ال�سامبوهات،م�ستح�سرات  و�سنع  بال�سابون  املغطى 
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و�سنع  بال�سابون  املغطى  اللباد  اأو  والورق  جاف(،  معجون،  )�سائل،  اأ�سكاله  بجميع 
ال�سامبوهات،م�ستح�سرات جتميل)�سنع ال�سابون بجميع اأ�سكاله )�سائل، معجون، جاف(، 
والورق اأو اللباد املغطى بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات،غزل قطني لغرا�س التجميل)�سنع 
ال�سابون بجميع اأ�سكاله )�سائل، معجون، جاف(، والورق اأو اللباد املغطى بال�سابون و�سنع 
معجون،  )�سائل،  اأ�سكاله  بجميع  ال�سابون  للتنظيف)�سنع  الغ�سيل  ال�سامبوهات،�سودا 
اموا�س  ل�سحذ  ال�سامبوهات،معاجني  و�سنع  بال�سابون  املغطى  اللباد  اأو  والورق  جاف(، 
احلالقة)�سنع ال�سابون بجميع اأ�سكاله )�سائل، معجون، جاف(، والورق اأو اللباد املغطى 
بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات،�سمع للجلد املدبوغ)�سنع ال�سابون بجميع اأ�سكاله )�سائل، 
معجون، جاف(، والورق اأو اللباد املغطى بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات،م�ستح�سرات ازالة 
املغطى  اللباد  اأو  والورق  اأ�سكاله )�سائل، معجون، جاف(،  ال�سابون بجميع  اللوان)�سنع 
بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات،م�ستح�سرات ازالة الطالء)�سنع ال�سابون بجميع اأ�سكاله 
ال�سامبوهات،زيوت  و�سنع  بال�سابون  املغطى  اللباد  اأو  والورق  جاف(،  معجون،  )�سائل، 
املغطى  اللباد  اأو  اأ�سكاله )�سائل، معجون، جاف(، والورق  ال�سابون بجميع  عطرية)�سنع 
اأ�سكاله  بجميع  ال�سابون  عطور،)�سنع  زهور  ال�سامبوهات،خال�سات  و�سنع  بال�سابون 
)�سائل، معجون، جاف(، والورق اأو اللباد املغطى بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات،م�ستح�سرات 
اللباد  اأو  والورق  جاف(،  معجون،  )�سائل،  اأ�سكاله  بجميع  ال�سابون  تن�سية،)�سنع  تنعيم 
)�سائل،  اأ�سكاله  بجميع  ال�سابون  ال�سامبوهات،�سامبو)�سنع  و�سنع  بال�سابون  املغطى 
ال�سامبوهات،عطور)�سنع  و�سنع  بال�سابون  املغطى  اللباد  اأو  والورق  جاف(،  معجون، 
ال�سابون بجميع اأ�سكاله )�سائل، معجون، جاف(، والورق اأو اللباد املغطى بال�سابون و�سنع 
معجون،  )�سائل،  اأ�سكاله  بجميع  ال�سابون  القدام)�سنع  لتعرق  ال�سامبوهات،�سابون 
الروائح  لزالة  ال�سامبوهات،�سابون  و�سنع  بال�سابون  املغطى  اللباد  اأو  والورق  جاف(، 
اأ�سكاله )�سائل، معجون، جاف(، والورق اأو اللباد املغطى  الكريهة)�سنع ال�سابون بجميع 
اأ�سكاله  بجميع  ال�سابون  الزينة)�سنع  �سابون  من  ال�سامبوهات،قطع  و�سنع  بال�سابون 
اأو اللباد املغطى بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات،م�سحوق  )�سائل، معجون، جاف(، والورق 
اللباد  اأو  والورق  جاف(،  معجون،  )�سائل،  اأ�سكاله  بجميع  ال�سابون  للزينة)�سنع  التالك 
املغطى بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات،�سابون م�ساد للعرق)�سنع ال�سابون بجميع اأ�سكاله 
)�سائل، معجون، جاف(، والورق اأو اللباد املغطى بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات،امونيا مادة 
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اأ�سكاله )�سائل، معجون،  قلوية متطايرة، منظف،)�سنع ال�سابون �سنع ال�سابون بجميع 
)�سائل،  اأ�سكاله  )بجميع  ال�سامبوهات  و�سنع  بال�سابون  املغطى  اللباد  اأو  والورق  جاف(، 
ال�سامبوهات،م�ستح�سرات  و�سنع  بال�سابون  املغطى  اللباد  اأو  والورق  جاف(،  معجون، 
لتنظيف اطقم ال�سنان)�سنع ال�سابون بجميع اأ�سكاله )�سائل، معجون، جاف(، والورق اأو 
اللباد املغطى بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات،م�ستح�سرات لتنظيف امل�سارف املغلقة)�سنع 
بال�سابون  املغطى  اللباد  اأو  والورق  جاف(،  معجون،  )�سائل،  اأ�سكاله  بجميع  ال�سابون 
)�سائل،  اأ�سكاله  بجميع  ال�سابون  ال�سنان)�سنع  اطقم  ال�سامبوهات،ملمعات  و�سنع 
ال�سامبوهات،م�ستح�سرات  و�سنع  بال�سابون  املغطى  اللباد  اأو  والورق  جاف(،  معجون، 
التنظيف اجلاف)�سنع ال�سابون بجميع اأ�سكاله )�سائل، معجون، جاف(، والورق اأو اللباد 
املغطى بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات،مزيالت �سمع الر�سيات م�ستح�سرات جلي،)�سنع 
بال�سابون  املغطى  اللباد  اأو  والورق  جاف(،  معجون،  )�سائل،  اأ�سكاله  بجميع  ال�سابون 
)�سائل،  اأ�سكاله  بجميع  ال�سابون  الهواء)�سنع  تعطري  ال�سامبوهات،م�ستح�سرات  و�سنع 
ال�سامبوهات،م�ستح�سرات  و�سنع  بال�سابون  املغطى  اللباد  اأو  والورق  جاف(،  معجون، 
ال�سابون  النظافة،)�سنع  اأدوات  للعرق  مزيلة  اأو  �سحية  اأو  �سخ�سية  لأغرا�س  الغ�سل 
و�سنع  بال�سابون  املغطى  اللباد  اأو  والورق  جاف(،  معجون،  )�سائل،  اأ�سكاله  بجميع 
اأ�سكاله  بجميع  ال�سابون  جتميلية)�سنع  لأغرا�س  ال�سبار  ال�سامبوهات،م�ستح�سرات 
)�سائل، معجون، جاف(، والورق اأو اللباد املغطى بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات،م�ستح�سرات 
والورق  جاف(،  معجون،  )�سائل،  اأ�سكاله  بجميع  ال�سابون  ال�سم�س)�سنع  من  الوقاية 
غايات  لغري  ا�ستحمام  ال�سامبوهات،م�ستح�سرات  و�سنع  بال�سابون  املغطى  اللباد  اأو 
املغطى  اللباد  اأو  والورق  جاف(،  معجون،  )�سائل،  اأ�سكاله  بجميع  ال�سابون  طبية)�سنع 
بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات،م�ستح�سرات لتنعيم ال�سعر)�سنع ال�سابون بجميع اأ�سكاله 
ال�سامبوهات،مناديل  و�سنع  بال�سابون  املغطى  اللباد  اأو  والورق  جاف(،  معجون،  )�سائل، 
مبللة مب�ستح�سرات لإزالة مواد التجميل)�سنع ال�سابون بجميع اأ�سكاله )�سائل، معجون، 
الكولجني  ال�سامبوهات،م�ستح�سرات  و�سنع  بال�سابون  املغطى  اللباد  اأو  والورق  جاف(، 
لغايات جتميلية)�سنع ال�سابون بجميع اأ�سكاله )�سائل، معجون، جاف(، والورق اأو اللباد 
طبية  غري  مطهرات  الأ�سنان،  تبيي�س  ال�سامبوهات،�سرائط  و�سنع  بال�سابون  املغطى 
جاف(،  معجون،  )�سائل،  اأ�سكاله  بجميع  ال�سابون  ال�سخ�سية)�سنع  بالنظافة  للعناية 
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مزيالت  قا�سرة  ال�سامبوهات،م�ستح�سرات  و�سنع  بال�سابون  املغطى  اللباد  اأو  والورق 
اأو  اأ�سكاله )�سائل، معجون، جاف(، والورق  الوان، لغايات منزلية)�سنع ال�سابون بجميع 
لأغرا�س  الفم  رائحة  اإنعا�س  ال�سامبوهات،م�ستح�سرات  و�سنع  بال�سابون  املغطى  اللباد 
اأو  والورق  جاف(،  معجون،  )�سائل،  اأ�سكاله  بجميع  ال�سابون  ال�سخ�سية)�سنع  النظافة 
التجميل)�سنع  لأغرا�س  اجل�سم  ال�سامبوهات،طالء  و�سنع  بال�سابون  املغطى  اللباد 
ال�سابون بجميع اأ�سكاله )�سائل، معجون، جاف(، والورق اأو اللباد املغطى بال�سابون و�سنع 
ال�سامبوهات،معجون اأ�سنان)�سنع ال�سابون بجميع اأ�سكاله )�سائل، معجون، جاف(، والورق 
اأو اللباد املغطى بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات،ورقة جمفف)�سنع ال�سابون بجميع اأ�سكاله 

)�سائل، معجون، جاف(، والورق اأو اللباد املغطى بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلدمات امل�ساندة اخلا�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145058

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خملالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات )طحن وتعبئة البهارات والتوابل(. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمور للت�سوق والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 

	

- 43 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145060

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الدواجن املذبوحة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سعد امل�سرقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145066

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهول النجد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145067

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145071

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

دون  اأو  معكرونة  مطاعم  خدمات  �سوكو،  اأو  مطاعم  خدمات  اخلفيفة،  الوجبات  تقدمي 

اأطباق  )اإعداد  ال�سخ�سية  الطهاة  )الكاتو(، خدمات  الكيك  الطعام، تزيني  و�سوبا، تزيني 

ووجبات منزلية او خا�سة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكرنك املميز للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145074

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع وعر�س وت�سويق معدات الفنادق واملطاعم واملطابخ.

 

ال�سناعيــة  والتغليــف  والعذائية  ال�سناعيــة  املطابـخ  ملعـدات  اأرغني  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

والتجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145077

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطريق لال�ستثمار والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145078

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم الوجبات، املقاهي التي تقدم امل�سروبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ينقل العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145080

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تثمني العقارات، اإدارة العقارات، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلندق للتطوير للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145081

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات الأعمال املهنية)ال�ست�سارات الهند�سية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلوارزمي لال�ست�سارات الهند�سية والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145083

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، خدمات وكاالت العقارات، وكالء االإ�سكان، تثمني العقارات، اإدارة العقارات، 

اإدارة العمارات، تاأجري ال�سقق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الليث ال�ساملة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11 

	

- 48 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145085

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلا�سوب،  اأو  الكاتبة  الآلة  على  طباعة  والإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر  الإعالنات،  ل�سق 

الدعاية واالإعالن  اإعداد مناذج  الدعاية واالإعالن، دعاية واإعالن، خدمات  ن�سر ن�سو�ص 

او ترويج املبيعات، اأبحاث الت�سويق، ترويج املبيعات لالآخرين، االإعالن والدعاية املبا�سرة 

على �سبكات احلا�سوب، التخطيط لغايات الدعاية والإعالن، ت�سويق، ت�سميم مواد دعائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإبهار للتكنولوجيا احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145088

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تلميع املركبات، تنظيف املركبات، غ�سل املركبات، اإ�سالح التنجيد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو الأزهر الب�سامي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12  
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145089

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة املوؤمترات، التدريب العملي عر�س، تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأكادميية القيادة و�سناعة القرارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145090

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير)�سحن وتفريغ ال�سلع - م�ستودع الب�سائع - مكاتب 

التخلي�ص اجلمركي(، خدمات الت�سويق عرب الهاتف)البيع بالتجزئة عن طريق االإنرتنت 

)التجارة الإلكرتونية((، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال)وكالت الأعمال التجارية )ل ت�سمل 

اأعمال املحافظ واملتاجرة بالأوراق املالية((، ت�سويق)البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت 

)التجارة الإلكرتونية((.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار اأنوار احلكمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145091

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح الأجهزة الكهربائية، �سيانة واإ�سالح ال�سيارات، اإ�سالح التنجيد، تركيب 

واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النعيمي والعرميي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145092

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عالج بالطب التقليدي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سروق حلبان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145093

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهول حيل�سي للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145094

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة والأحذية والعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنالء ال�سموخ للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145099

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عادل املعمري للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145102

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�س اجلاهزة البيع باجلملة لالأقم�سة البيع 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سةللمن�سوجات والأقم�سة باأنواعها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار زمزم الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145103

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تفريغ  ال�سلع،  تغليف  والتنزيل،  التحميل  العتالة  الطرود،  ت�سليم  بال�سيارات،  النقل 

احلمولة، ت�سليم الب�سائع، خزن الب�سائع، التخزين، ال�سحن بال�سفن، عقود النقل البحري، 

النقل، خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع،، تغليف الب�سائع، ت�سليم الب�سائع بالطلب 

الربيدي، النقل اللوجي�ستي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الفكر التقني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145104

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)مقاولت البناء (.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزدهار للتطوير واإدارة امل�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145106

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقييم الأعمال )اإدارة عقارات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عزان ح�سن ال�ساملي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145107

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زهور طبيعية، نباتات، �سجريات ورد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فخامة الورد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145108

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه معدنية، م�سروبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنامل الغزل للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145111

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املباين من الداخل، تنظيف النوافذ، تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين، خدمات 

التدبري املنزيل خدمات التنظيف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأطوار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145112

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري  العقارات،  اإدارة  ال�سم�سرة،  ال�سكنية،  وال�سقق  العقارات  مكاتب  العقارات،  تاأجري 

مكاتب العقارات، تاأجري ال�سقق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سكن العاملية للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145113

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح امل�ساعد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بحار العرب لالإعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145114
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم ومقهى.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة عائ�سة النعمانية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145115
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سجار عيد امليالد، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل  حلويات لتزيني 
بودرة، خبز بدون خمرية، ب�سكويت، حلويات �سكرية، كعك الوفل، كاكاو، قهوة، م�ستح�سرات 
نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كارميل �سكاكر، م�ستح�سرات احلبوب، هندباء برية بدائل 
االأثريية  اخلال�سات  عد  الغذائية  للمواد  خال�سات  ذرة،  رقائق  حلويات،  توابل،  للقهوة، 
والزيوت العطرية، دقيق للطعام، دقيق البقول، خمائر للعجني، عجينة كعك، م�سروبات 
كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، معكرون معجنات، 
معكرونة، فطائر، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات، معجنات، بيتزا، �سو�س حلويات، اأرز، 
�ساغو، �سعريية نودلز، فطائر حلم، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع املثلجات، دقيق 
مثلج،  �ساي  ك�سرتد،  ال�سوكولته،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  �سوفان، 
اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، حالوة طحينية، الوجبات اجلاهزة القائمة على  م�سروبات 
املعكرونة، مو�س �سوكولته، املو�س )حلوى( �سكريات، كولي�س )فواكه( �سل�سات، طحائن 

جوز، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات ثلج، برغل، قطع خبز حمم�ص.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دوجال�س للخدمات العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
	تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143875
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ساحة اخل�سراء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145117
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاب�ض  الهوائية،  للدراجات  �سال�سل  الهوائية،  للدراجات  م�ساند  هوائية،  دراجات 
مكابح  الهوائية،  للدراجات  م�سننات  الهوائية،  للدراجات  اإطارات  الهوائية،  للدراجات 
للدراجات الهوائية، واقيات وحل للدراجات الهوائية، اإطارات لعجالت الدراجات الهوائية، 
مرافق تدوير للدراجات الهوائية، �سرات عجالت الدراجات الهوائية، دوا�سات الدراجات 
الدراجات  لعجالت  �سعاعية  ق�سبان  الهوائية،  الدراجات  لعجالت  م�سخات  الهوائية، 
الهوائية، عجالت الدراجات الهوائية، مقاعد الدراجات الهوائية، اأغطية واقية للدراجات 
العجالت،  ثالثية  هوائية  دراجات  الهوائية،  للدراجات  �سمعية  اإنذار  اأنظمة  الهوائية، 
الهوائية، هياكل دراجات هوائية،  للدراجات  اإطارات داخلية  الهوائية،  للدراجات  عجالت 
للدراجات  للهواء  خمتزن  داخلي  اإطار  بدون  اإطارات  الهوائية،  الدراجات  ملقاعد  اأغطية 
الهوائية، �سالل للدراجات الهوائية، �سالل كبرية للدراجات الهوائية، حقائب �سروج مكيفة 

للدراجات الهوائية، اأجرا�ض الدراجات الهوائية، دراجات كهربائية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ما وراء املغامرات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145118

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم الطرود، تغليف ال�سلع، خدمات تغليف الهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع زلفت العامرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145121

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ج�سور الأمل الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145123

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الي�سر التكاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145124

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات، خبز بدون خمرية، خبز بان، خبز زجنبيل، خبز، تورتات كيك بالفواكه، تورتات 

حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، خبز بدون غلوتني، خبز بال�سوكولته.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة البعد ال�ساد�ض ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13

- 61 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145125

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأرجوحة اليوغا )األعاب اليوغا(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجوم املنثورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145126

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع دار ال�سيافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145127

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الو�ساطة التجارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمالك اخلليج العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145128

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتاري�ض للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145130

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح الأجهزة الكهربائية )اإ�سالح الأجهزة الإلكرتونية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو غ�سان الر�سيدي الدولية و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145131

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )بيع الع�سائر الطازجة والآي�ض كرمي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامر بن حممد بن عبداللـه امل�سروري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145132

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بانكيك،  حمالة  فطائر  بوظة،  حلويات،  �سوكولتة،  �ساي،  بان،  خبز  خمرية،  بدون  خبز 

خبز زجنبيل، معكرون معجنات، خبز، معجنات، خبز افرجي، معجنات مقطعة، لب خبز، 

قطع خبز حمم�ض، لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، خبز بدون غلوتني، كرات معجنات 

اأو غريها، كرو�سان  ال�سوكولتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  املخفوقة  بالكرمية  مملوءة 

)نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكولتة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جزيرة التقنية العالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145133

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات )احللويات ومنتجات املخابز(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بار�سا العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145135

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سكرية )رقم الن�ساط: املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(، كعك الوفل 

الن�ساط:  )رقم  كاكاو  اأ�سا�سي(،  ب�سكل  الطعام  تقدم وجبات  التي  املقاهي  الن�ساط:  )رقم 

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(، قهوة )رقم الن�ساط: املقاهي التي تقدم 

الطعام  وجبات  تقدم  التي  املقاهي  الن�ساط:  )رقم  كعك  اأ�سا�سي(،  ب�سكل  الطعام  وجبات 

اأ�سا�سي(،  ب�سكل  الطعام  وجبات  تقدم  التي  املقاهي  الن�ساط:  )رقم  �ساي  اأ�سا�سي(،  ب�سكل 

�سوكوالته )رقم الن�ساط: املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(، فطائر حمالة 

بانكيك، )رقم الن�ساط: املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة قيفان ال�سالم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145136

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم )حلوم طازجة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع حفـيظة املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145138

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تفريغ احلمولة، حتميل ال�سفن وتفريغها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة الأ�ساطري العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145139

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغطية تهوية، اأجهزة تربيد الهواء، مر�سحات فالتر، تكييف الهواء، من�ساآت تكييف الهواء، 

اأجهزة تكييف الهواء، اأجهزة واآلت تربيد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: د�سمال الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145140

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع منتجات الع�سل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة الوادي الأبي�ض للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145141

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي، مقهى املتنقل، املطاعم، بيع الذرة، حمالت الوجبات ال�سريعة، حمالت البوظة، 

، مطابخ  الع�سائر  وبيع  واللحوم،  البحرية  واملاأكولت  الأ�سماك  �سوي  املقا�سف، حمالت 

الولئم، جميع خدمات الأطعمة وامل�سروبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الهيال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145142

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنة الفردو�ض املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145143

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القر�ض للم�ساريع املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145145

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مو�س�سة اأبو �سلطان الهنائي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145146

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو فهد املطاعني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145153

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جبال �سنا�ض ال�ساهقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145155

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة الفرزدق املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145156

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دروازة الفخامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145157

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طيب اجلزيرة للعود والبخور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145158

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم واملقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نقطة قهوة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145159

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأكادمييات للرتبية والتعليم، التعليم فـي املدار�ض الداخلية، خدمات الرتبية والتعليم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رو�سة رفـيف العلم اخلا�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145160

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ياقات  اأربطة،  ذات  اأحذية  ن�سفـية،  اأحذية  للراأ�ض،  اأغطية  قبعات  وامل�سار(  الكميم  )بيع 

ن�سيج  من  �سنادل  اأو  اأحذية  القمي�ض،  �سدر  �سالت،  داخلية،  مالب�ض  �سدارات  مالب�ض، 

احللفاء، �سالت من الفرو، قبعات ر�سمية، �سنادل، اأحذية، عمائم، مالب�ض تقليدية، لوازم 

القبعات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدعم الدولية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145161

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية )�سم�سرة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجرة لالأعمال واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14

- 74 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145162
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سالك هواتف، هواتف فـيديو، هواتف حممولة،  �سماعات هواتف، ميكروفونات هواتف، 
هواتف ل�سلكية، اأطقم غري يدوية للهواتف، حتميل نغمات للهواتف النقالة، هواتف ذكية، 
هواتف خلوية، اأغلفة للهواتف الذكية، حافظات للهواتف الذكية، اأغ�سية واقية خم�س�سة 
للهواتف الذكية، ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف النقالة، الرموز النفعالية التي ميكن 
حا�سوب،  ذاكرات  اأجهزة  الفوتوغرافـي،  للت�سوير  كامريات  املحمولة،  للهواتف  تنزيلها 
اأجهزة حا�سوب، برامج حا�سوب م�سجلة، لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب، برامج م�سجلة 
بينية  اأجهزة  م�سجلة،  حا�سوب  برجميات  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة  احلا�سوب،  لت�سغيل 
اأ�سرطة مغناطي�سية لأجهزة  نغم لأجهزة احلا�سوب، وحدات  لأجهزة احلا�سوب، �سناديق 
احلا�سوب، �سا�سات عر�ض اأجزاء حا�سوب، برامج مراقبة برامج حا�سوب، فاأرة اأدوات طرفـية 
للحا�سوب، طابعات ت�ستخدم مع اأجهزة احلا�سوب، م�سغالت الأقرا�ض لأجهزة احلا�سوب، 
مفكرة فـي �سكل حا�سوب �سغري، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، اأجهزة مالحة 
األعاب  اأجهزة احلا�سوب، برامج  للمركبات حا�سوب طبلوين، م�ساند ر�سغ لال�ستخدام مع 
حوا�سيب  للتنزيل،  قابلة  احلا�سوب،  برجميات  تطبيقات  حممولة،  حوا�سيب  حا�سوب، 
لوحية، عتاد احلا�سوب، اأجهزة توجيه لال�ستخدام مع حا�سوب غري تلك امل�ستعملة لألعاب 
الفـيديو، اأغ�سية واقية خم�س�سة ل�سا�سات احلوا�سيب، اأغلفة للحوا�سيب اللوحية، من�سات 
�سا�سة  برامج  النحيف،  الزبون  للتحميل، حوا�سيب  القابلة  اأو  امل�سجلة  احلا�سوب  لربامج 
التوقف للحا�سوب، م�سجلة اأو قابلة للتحميل، حوا�سيب ميكن ارتداوؤها، املايك )ملحقات 

الكمبيوتر(، برجميات لألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الأمل لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145163

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سكرية، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  لوز، حلويات  قطع حلوى حلويات، حلوى 

امل�سحوقة والفواكه املجففة، املو�ض )حلوى( �سكريات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيافة الناعبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145164

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات )اإ�سالح و�سمكرة ودهان املركبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي بن مو�سى بن فهيم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145167
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التدريب العملي عر�ض، تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قلب ال�سيافة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145168
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القانونية  ال�ست�سارة  لغايات  الفكرية  امللكية  حقوق  ر�سد 
)تقدمي ال�ست�سارات القانونية واملحاماة واخلدمات القانونية 
الأبحاث  والدولية(،  املحلية  والأعمال  القطاعات  جميع  فـي 

خدمات  املجال  اأ�سماء  ت�سجيل  قانونية،  خدمات  حا�سوبية  برامج  ترخي�ض  القانونية، 
قانونية  خدمات  للرتاخي�ض،  قانونية  اإدارة  القانونية،  الوثائق  اإعداد  خدمات  قانونية، 
مرتبطة بالتفاو�ض على العقود ل�سالح الغري، امل�سورة القانونية فـي ال�ستجابة لطلبات 
املراقبة  خدمات  الربجميات،  ن�سر  اإطار  فـي  قانونية،  خدمات  الرتخي�ض  العطاءات، 
القانونية، ال�ست�سارات القانونية املتعلقة ر�سم اخلرائط براءات الخرتاع، خدمات الدعوة 
القانونية )دعم عام اأو تو�سية ل�سبب اأو �سيا�سة معينة، خدمات قانونية فـي جمال الهجرة، 

تدقيق المتثال القانوين .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمية بنت حمدان اللمكية للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145169

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الكافترييات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثمار املدينة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145170

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب الأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار اجلودة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145171

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فردو�ض امل�ستقبل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145172

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سائر طازجة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكيومي املتحدة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145173

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات لتح�سري املياه الغازية، م�سروبات غري كحولية، مياه غازية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية للتوزيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145174

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كاكاو، ملح، معكرون معجنات، معكرونة، �سل�سات توابل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية للتوزيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145175

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بي�ض )واللحوم والأ�سماك(، جلي هالم، للطعام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية للتوزيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145187

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي خدمات وا�ست�سارات فـي املجال اللوج�ستي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإيالف للحلول اللوج�ستية الرقمية املبتكرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145188

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سروق املتاألقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145189

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه طازجة، حت�سريات من الفواكه الطازجة، خ�سراوات طازجة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سلتي لال�ست�سارات واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145190

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سة اإ�سالح الهواتف النقالة واأجهزة احلا�سب الآيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإمداد الرائدة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145192

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دورات  الرتفـيه،  اأو  للتعليم  املناف�سات  اأو  املباريات  تنظيم  والتعليم،  للرتبية  الأكادمييات 

درا�سية باملرا�سلة، تنظيم واإدارة ندوات، تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم واإدارة الجتماعات، 

معلومات عن الرتبية والتعليم، المتحانات التعليمية، التدريب العملي عر�ض، الإر�ساد، 

اخلدمات الثقافـية اأو التعليمية اأو الرتفـيهية التي تقدمها املعار�ض الفنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوزان املتحدة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145193

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املدرب ال�سخ�سية تدريبات اللياقة املدنية، اإجراء ف�سول اللياقة البدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قوة الن�سر الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145194

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو �سهد للم�ساريع احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145196

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سرافة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل بال حدود للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145203

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تغليف ال�سلع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجم الذهبي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145205

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تدقيق احل�سابات، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال، التدقيق املايل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأولــــي لتـــدقيق احل�سابــات وال�ست�ســـارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145207

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال، ل�سق الإعالنات، ن�سر مواد الدعاية والإعالن.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سفا�ض للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145208
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سدارات مالب�ض داخلية، مالب�ض كتانية، اأحزمة مالب�ض، �سالت، عباءات الكهنة، جوارب 
ق�سرية، حمالت للجوارب، اأربطة للجوارب، حمالت للجوارب الطويلة، فرعات الأحذية، 
نعال داخلية �سبانات، قم�سان، �سدر القمي�ض، قم�سان ق�سرية -الأكمام، مالب�ض، قبعات، 
قطع حديدية لالأحذية، فرو مالب�ض، ياقات قابلة للفك، اأثواب �سيقة، بذلت رطبة للتزلج 
على املاء، قم�سان م�سرولة مالب�ض، مالب�ض داخلية ما�سة للعرق، م�سدات للن�ساء، بذلت، 
لبا�ض  اأغطية لالأذنني مالب�ض، ربطات عنق، فرعات  �سراويل لالأطفال،  مالب�ض جاهزة، 
القدم، طماقات، بنطلونات ق�سرية مالب�ض، بنطلونات، مالب�ض لراكبي الدراجات، مالب�ض 
خارجية، قفافـيز مالب�ض، بطانات جاهزة اأجزاء من مالب�ض، اأو�سحة، نطق، تريكو األب�سة، 
ياقات قم�سان، اأحذية اأو �سنادل من ن�سيج احللفاء، �سالت من الفرو، اأحذية لكرة القدم، 
قبعات ر�سمية، جالبيات مالب�ض، م�سدات جلذع اجل�سم مالب�ض داخلية، اأخفاف مطاطية، 
اأغطية وجه خمار اأو حجاب، معاطف، تنانري، مالب�ض للمواليد، مراييل مالب�ض، �سراويل 
اأثواب ف�سفا�سة، �سدريات لالأطفال غري م�سنوعة من الورق،  داخلية، م�سدات لل�سدر، 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راد التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145209
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه معدنية م�سروبات.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�ض اليقني ال�ساملة 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145211

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )حمل يخت�ض بتقدمي الع�سائر واحللويات وغريها من املاأكولت(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خريات ال�سمو�ض الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145212

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجرة  دفع  بال�سفن،  ال�سحن  الب�سائع،  اأو  الر�سائل  نقل  النقل  خدمات  الطرود،  ت�سليم 

ال�سحن فـي ميناء الو�سول.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ساهني ظفار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145213
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيارات،  �سا�سيهات  لل�سيارات،  �سال�سل  املركبات،  ملقاعد  الراأ�ض  م�ساند  �سيارات،  اأ�سقف 
اأغطية  املركبات،  ملكائن  اأغطية  للمركبات،  التوائية  ق�سبان  للمركبات،  حقائب  حامالت 
للمركبات، اأحزمة اأمان ملقاعد املركبات، مدا�سات للمركبات �سيور دوارة، م�سدات مركبات، 
حقائب  �سبكات  املركبات،  لعجالت  توازن  اأثقال  الربية،  للمركبات  م�سننات  جمموعة 
املركبات  زجاج  م�ساحات  املركبات،  ملقاعد  اأغطية  العجالت،  ملحاور  اأغطية  للمركبات، 
الأمامي، مدا�سات لإعادة تلبي�ض الإطارات، م�سابك الق�سبان ال�سعاعية للعجالت، اأطواق 
لل�سيارات،  ال�سدمات  خممدات  لل�سيارات،  �سدمات  واقيات  املركبات،  لعجالت  معدنية 
الوقود  خلزانات  اأغطية  ال�سيارة،  �سكل  على  مف�سلة  مركبات  اأغطية  للمركبات،  اأبواق 
اأمان فـي ال�سيارات، اأغطية  اأكيا�ض هواء اأجهزة  فـي املركبات، حاجبات �سم�سية لل�سيارات، 
العجلة الحتياطية لل�سيارات، مرايا جانبية للمركبات، مناف�ض �سجائر لل�سيارات، م�سابك 
خم�س�سة لربط اأجزاء ال�سيارات باأج�سام ال�سيارات، دبابي�ض مثبتة لغطاء حمرك املركبات.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية ملنتجات العناية بال�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145215
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ياقوت الدريز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145216

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه معدنية م�سروبات، مياه غازية )م�سروبات غازية(، م�سروبات فواكه اأو خ�سار خملوطة 

)ع�سائر(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سيم الردة ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145217

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ض.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهول الزعفران للم�ساريع املتميزة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145218

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز اللياقة البدنية وكمال الأج�سام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املليونري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145266

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربوع ال�سمال الع�سرية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144717
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املطاعم.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سغف كافـيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 7588، �سارع مربح، الفجرية، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144723
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مقلوبة لتقدمي الوجبات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ص، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30

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: 144728
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:
منظفات اأ�سنان، جل لتبيي�ص الأ�سنان.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستافورد - ميلر )اإيرلندا( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرلندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كلوت�سران، يوغال رود، دونغارفان، كو، ووترفورد، اإيرلندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144730
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:
فرا�سي اأ�سنان، فرا�سي اأ�سنان كهربائية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستافورد - ميلر )اإيرلندا( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرلندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كلوت�سران، يوغال رود، دونغارفان، كو، ووترفورد، اإيرلندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30

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

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

- 93 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144732
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بذور حبوب غري معاجلة، جنني البذرة لغايات نباتية، غالل بذور، نباتات، �ستول.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الأولى لإنتاج البذور ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الأردن، املفرق، املعمرية، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/30

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144747
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

علكة لغايات طبية، غ�سولت فم لغايات طبية، منظفات اأ�سنان طبية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ستافورد - ميلر )اإيرلندا( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرلندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كلوت�سران، يوغال رود، دونغارفان، كو، ووترفورد، اإيرلندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31

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: 144887
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقرا�ص للحلق واأقرا�ص للحلق طبية واأقرا�ص الع�سل لالأغرا�ص الطبية واأقرا�ص الع�سل 
على �سكل حلوى لالأغرا�ص الطبية واأقرا�ص مملوءة باملنثول لالأغرا�ص الطبية.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: برمودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت102،1�ست فلور وا�سنطن مول، 7 ريد �سرتيت، هاملتون، اأت�ص 

اأم 11، برمودا
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

حـــــــق الأولويـــــــة: )رقم الأولوية: UK00003596319 - تاريخ الأولوية: 2021/2/16 - 
بلد الأولوية: اململكة املتحدة(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144893
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)البحث والتطوير فـي جمالت املنتجات الغذائية وتقنيات جتهيز الأغذية واملكمالت الغذائية 
واحلمية الغذائية وتقنيات معاجلة املكمالت الغذائية واحلمية الغذائية والبحث والتطوير 

فـي جمالت املنتجات ال�سيدلنية وتقنيات معاجلة املنتجات ال�سيدلنية(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي اأف اأيه �ساين�ص هولدينغ ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: برمودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت102،1�ست فلور وا�سنطن مول، 7 ريد 
�سرتيت، هاملتون، اأت�ص اأم 11، برمودا

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
حـــــــق الأولويـــــــة: )رقم الأولوية: UK00003596346 - تاريخ الأولوية: 2021/2/16 - 

بلد الأولوية: اململكة املتحدة(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144897
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقرا�ص للحلق واأقرا�ص للحلق طبية واأقرا�ص الع�سل لالأغرا�ص الطبية ومكمالت غذائية 
على �سكل اأقرا�ص قابلة للذوبان ومكمالت فـيتامينية ومعدنية لعالج ال�سعال وهي على 

�سكل اأقرا�ص ومكمالت غذائية واحلمية الغذائية لل�سحة العامة والراحة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي اأف اأيه �ساين�ص هولدينغ ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: برمودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت102،1�ست فلور وا�سنطن مول، 7 ريد �سرتيت، هاملتون، اأت�ص 
اأم 11، برمودا

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
حـــــــق الأولويـــــــة: )رقم الأولوية: UK00003596333 - تاريخ الأولوية: 2021/2/16 - 

)UK :بلد الأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144898
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الع�سل لالأغرا�ص  واأقرا�ص  الطبية  واأقرا�ص احللق  اأقرا�ص احللق 
الطبية اأقرا�ص الع�سل على �سكل حلوى لالأغرا�ص الطبية واأقرا�ص 
املنثول لالأغرا�ص الطبية ومكمالت غذائية على �سكل اأقرا�ص وعلكة 

التي  املغذيات  اأي  وامل�سافات  معدنية  ومكمالت  الفـيتامينات  ومكمالت  وحلويات  وقطرات 
وعالجات  املناعة  تعزيز  ومكونات  الطاقة  تعزيز  ومكونات  الأك�سدة  م�سادات  على  حتتوي 
ال�سعال وعالجات الربد ومكونات تقليل الغثيان ومكونات تعزيز النوم وعالجات ال�سعال وهي 
واملكمالت  والراحة  العامة  لل�سحة  الغذائية  واحلمية  الغذائية  واملكمالت  ال�سعال  اأقرا�ص 
وم�ستح�سرات  النوم  على  للم�ساعدة  الع�سبية  واملكمالت  والراحة  العامة  لل�سحة  النباتية 
التي حتتوي على  الغذائية  الغذائية واحلمية  الطبيعية واملكمالت  للنوم  طبيعية م�ساعدة 
امليالتونني ومواد حتمل مكونات عالجية اأو طبية لأطراف اأخرى فـي �سكل اأقرا�ص اأو علكة 

اأو قطرات اأو حلوى.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي اأف اأيه �ساين�ص هولدينغ ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: برمودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت102،1�ست فلور وا�سنطن مول، 7 ريد �سرتيت، هاملتون، اأت�ص 
اأم 11، برمودا

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
حـــــــق الأولويـــــــة: )رقم الأولوية: UK00003596289 - تاريخ الأولوية: 2021/2/16 - 

)UK :بلد الأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144908
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقرا�ص احللق واأقرا�ص احللق الطبية واأقرا�ص الع�سل لالأغرا�ص الطبية اأقرا�ص الع�سل 
على �سكل حلوى لالأغرا�ص الطبية واأقرا�ص املنثول لالأغرا�ص الطبية ومكمالت غذائية 
معدنية  ومكمالت  الفـيتامينات  ومكمالت  وحلويات  وقطرات  وعلكة  اأقرا�ص  �سكل  على 
الطاقة  تعزيز  ومكونات  الأك�سدة  م�سادات  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�ص 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�ص اأو علكة اأو قطرات اأو حلوى.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي اأف اأيه �ساين�ص هولدينغ ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: برمودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت102،1�ست فلور وا�سنطن مول، 7 ريد 
�سرتيت، هاملتون، اأت�ص اأم 11، برمودا

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
حـــــــق الأولويـــــــة: )رقم الأولوية: UK00003596327 - تاريخ الأولوية: 2021/2/16 - 

)UK :بلد الأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144909
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل وحلويات واملحليات الطبيعية وحلويات الع�سل وهي احللويات امل�سنوعة من الع�سل والع�سل 
املجفف اأو املجفف اأو املتبلور اأو املت�سلب ي�ستخدم كحلوى اأو حلوى اأو حملي طبيعي اأو اأقرا�ص.

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: برمودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت102،1�ست فلور وا�سنطن مول، 7 ريد 

�سرتيت، هاملتون، اأت�ص اأم 11، برمودا 
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

حـــــــق الأولويـــــــة: )رقم الأولوية: UK00003596327 - تاريخ الأولوية: 2021/2/16 - 
)UK :بلد الأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144910
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عرب  بالتجزئة  البيع  متاجر  احلا�سوب)خدمات  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  الإعالن 
واملكمالت  والعافـية  ال�سحة  ومنتجات  الطبيعية  واملحليات  الع�سل  ت�سم  التي  الإنرتنت 
الغذائية واحلمية الغذائية والفـيتامينات واملكمالت النباتية واملعدنية واملنتجات ال�سيدلنية 
التي  الإنرتنت  عرب  بالتجزئة  البيع  متاجر  وخدمات  واحللوى  والربد  ال�سعال  ومنتجات 
ت�سم اأقرا�ص احللق واأقرا�ص احللق العالجية اأقرا�ص الع�سل لالأغرا�ص الطبية واأقرا�ص 
الع�سل على �سكل حلوى لالأغرا�ص الطبية واأقرا�ص املنثول لالأغرا�ص الطبية واملكمالت 
الغذائية على �سكل اأقرا�ص وعلكة وقطرات وحلويات(، خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين 
�سراء �سلع وخدمات لأعمال اأخرى،)ومكمالت الفـيتامينات واملكمالت املعدنية والإ�سافات، 
وهي: املغذيات التي حتتوي على م�سادات الأك�سدة ومكونات تعزيز الطاقة ومكونات تعزيز 
النوم  تعزيز  ومكونات  الغثيان  تقليل  ومكونات  الربد  وعالجات  ال�سعال  وعالجات  املناعة 
والعافـية  وال�سحة  العامة  النباتية  واملكمالت  ال�سعال  اأقرا�ص  وهي  ال�سعال  وعالجات 
الطبيعية  النوم  على  امل�ساعدة  وم�ستح�سرات  النوم  على  للم�ساعدة  الع�سبية  واملكمالت 
واملكمالت الغذائية والغذائية التي حتتوي على امليالتونني ومواد حلمل مكونات عالجية 
اأو طبية لأطراف ثالثة على �سكل اأقرا�ص 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(.
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 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي اأف اأيه �ساين�ص هولدينغ ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: برمودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سويت102،1�ست فلور وا�سنطن مول، 7 ريد 

�سرتيت، هاملتون، اأت�ص اأم 11، برمودا
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

حـــــــق الأولويـــــــة: )رقم الأولوية: UK00003596327 - تاريخ الأولوية: 2021/2/16 - 

)UK :بلد الأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145054
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�سورات اإلكرتونية قابلة للتفريغ، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، حتميل ملفات 
ال�سور، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، قارئات كتب اإلكرتونية، عتاد احلا�سوب.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة تطبيق مر�سول لالت�سالت وتقنية املعلومات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: النخيل، طريق الأمري تركي 205، الريا�ص 12385، 

�ص.ب: 7351، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11

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: 145059
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�سورات اإلكرتونية قابلة للتفريغ، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، حتميل ملفات 
ال�سور، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، قارئات كتب اإلكرتونية، عتاد احلا�سوب.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ص 11411 ، �ص.ب 478، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145061
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سحف، ورق تغليف، مطبوعات، من�سورات مطبوعة، بيانات اإعالنية، جمالت ودوريات، ن�سرات 
اأخبارية دورية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ص 11411 ، �ص.ب 478، اململكة العربية ال�سعودية.

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11

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: 145062
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الراديو  برامج  اإنتاج  الكتب،  ن�سر  والإعالن،  الدعاية  ن�سو�ص  خالف  الن�سو�ص  ن�سر 
والتلفزيون، ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية على الإنرتنت، الن�سر املكتبي الإلكرتوين، 
توفـري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، خدمات مرا�سلي الأنباء، توفـري 
للتنزيل من  القابلة  الأفالم غري  للتنزيل، توفـري  ال�سبكية، غري متاحة  الفـيديوهات غري 
خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب، توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل 

من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ص 11411، �ص.ب 478، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ص.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145063
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�سورات اإلكرتونية قابلة للتفريغ، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، حتميل ملفات 
ال�سور، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، قارئات كتب اإلكرتونية، عتاد احلا�سوب.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية
العربية  اململكة   ،478 �ص.ب   ،  11411 الريا�ص  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11

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: 145064
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ودوريات،  جمالت  اإعالنية،  بيانات  مطبوعة،  من�سورات  مطبوعات،  تغليف،  ورق  �سحف، 
ن�سرات اأخبارية دورية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ص 11411 ، �ص.ب 478، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ص.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145065
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الراديو  برامج  اإنتاج  الكتب،  ن�سر  والإعالن،  الدعاية  ن�سو�ص  خالف  الن�سو�ص  ن�سر 
والتلفزيون، ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية على الإنرتنت، الن�سر املكتبي الإلكرتوين، 
الأنباء،  مرا�سلي  خدمات  للتنزيل،  القابلة  غري  الفورية  الإلكرتونية  املطبوعات  توفـري 
القابلة  غري  الأفالم  توفـري  للتنزيل،  متاحة  غري  ال�سبكية،  غري  الفـيديوهات  توفـري 
للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب، توفـري الربامج التلفزيونية غري 

القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ص 11411، �ص.ب 478، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11

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: 145069
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والأخبار  املعلومات  الت�سويق،  اأبحاث  الأعمال،  اأبحاث  بالراديو،  الإعالن  واإعالن،  دعاية 
عن الأعمال، ترويج املبيعات لالآخرين، الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، 
تاأجري منا�سب للبيع، تاأجري لفتات دعائية للغري، ال�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات الت�سال 

فـي جمال الدعاية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كابيتال بارترنز )هولدنغ( �ص.م.ل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: احلدث، �سارع �سانت تريز، حي ال�سفـري، بناية العمارة، الطابق الأول، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145073
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ورق، قطع ورق خمرم لكوؤو�ص البرية، اأنابيب من الورق املقوى، ورق �سحي، اأوعية من الورق 
الرب�سمان،  الورق، ورق  للموائد، ورق معجن، مناديل من  الورق  بيا�سات من  للكرميات، 
للتعبئة،  البال�ستيك  اأو  الورق  من  واأجربة،  مغلفات  اأكيا�ص  للتغليف،  بال�ستيكية  رقائق 
امل�ستخل�ص،  ال�سليلوز  اأوراق لف من  الورق،  للموئد، مرايل لالأطفال من  مفار�ص ورقية 
اأكيا�ص نفايات من الورق اأو البال�ستيك، مناديل من الورق لإزالة م�ستح�سرات التجميل، 
مناديل من الورق للموائد، اإعالنات من الورق اأو الورق املقوى، منا�سف من الورق، �سمغ 
امليكروويف،  فرن  بوا�سطة  للطبخ  اأكيا�ص  املنزلية،  للغايات  اأو  للقرطا�سية  ل�سقة،  مواد 
املواد  البال�ستيك لتعبئة  اأو  الورق  الورق، ورق م�سمع، ورق ما�ص من  م�سافـي قهوة من 
اأو  الورق  من  ح�سو  مواد  الكرتون،  اأو  الورق  من  ح�سو،  اأو  تو�سيد  تغليف  مواد  الغذائية، 

الكرتون، رايات ورقية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نابكو الوطنية م�ساهمة مقفلة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

ال�سناعية،  املنطقة  اخلرب،  الدمام  طريق  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الدمام، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145086

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستودعات،  اإن�ساء واإ�سالح  املباين،  اإن�ساء  الإن�ساء، الإ�سراف على  الإن�ساء،  تاأجري معدات 

الأبواب  تركيب  الأ�سقف  و�سع  الت�سقيف  خدمات  البناء،  الرطوبة،  ملنع  املباين  معاجلة 

والنوافذ، ا�ست�سارات اإن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نات�سرال �ستون �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: عم�سيت، بنقرة، �سارع املدينة ال�سناعية، بناية مرق�ص، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12

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: 145095
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

علب للنظارات، نظارات ب�سرية، عد�سات ل�سقة، نظارات �سم�سية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جراي التجارية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سرق، قطعة )1(، �سارع اأحمد اجلابر، مبنى )ب3(، مكتب )A(، دور 

)8(، دولة الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145096
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ص ال�سلع، البيع باملزاد العلني، تنظيم معار�ص مهنية لغايات جتارية واإعالنية، عر�ص 
�سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة، املعاجلة الإدارية لطلبات ال�سراء.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة برومومارك ا�ص.ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2 روت دو مونكور، 1752 فـيالر، �سور، غالن، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12

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

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

- 105 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145097
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطعم �ساورما ماما

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمل 5، بناية 5، طريق 7901، جممع 579 اجلنبية، مملكة البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/12

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145313
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات قيا�ص الوقت الدقيقة، جموهرات، معادن نفـي�سة غري م�سغولة اأو ن�سف م�سغولة، 
�ساعات، اأحجار �سبه كرمية، اأحجار كرمية، �سبائك من معادن نفـي�سة.

 
)لولين�ص  ايه  ا�ص  فران�سيلون  لولين�ص،  مونرت�ص  دي�ص  كومبانيا  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

وات�ص كو، فران�سليون ليمتد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2610 �سانت، اأمييري، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/21

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: 145314
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ص �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة، اإتاحة 
عر�ص  وبائعيها،  واخلدمات  ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق 
املبا�سرة  والدعاية  الإعالن  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  ال�سلع، 

على �سبكات احلا�سوب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأيام للبيع بالتجزئة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون 
الزينه والبخور ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الأحمدي، املهبولة، قطعه )2(، ق�سيمة )4101(، اأبراج عالية وغالية، 

�سارع �سامل �سباح ال�سامل ال�سباح، دور )0(، حمل )32(، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ص.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145318
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترخي�ص امللكية الفكرية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ا�سرت دي ام هيلث كري �ص.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة احلرة باحلمرية، �ص.ب: 49777، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/21

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: 141040
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبغ، اأدوات املدخنني، اأعواد ثقاب، �سجائر، اأطراف من الكهرمان الأ�سفر ملبا�سم ال�سيجار 
وال�سجائر، اأع�ساب للتدخني، اأرجيلة )ال�سي�سة(، توليفات منكهة من التبغ واملع�سل ت�ستخدم 

فـي الأرجيلة، �سوائل منكهة وم�ساحيق قابلة للذوبان ت�ستخدم فـي الأرجيلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رت�ش مان للتجارة العامة �ش ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإمارتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اإمارة دبي ، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/19

ا�ســـــــــــم الوكيــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143576
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت ودهون للطعام، زيوت ودهون �ساحلة لالأكل، زيوت ودهون �ساحلة لالأكل م�ستقة 
من النباتات، زيوت ودهون �ساحلة لالأكل تتاألف من زيت النخيل، زيوت ودهون �ساحلة 
لالأكل حتتوي على ن�سبة عالية من زيت النخيل، زيوت ودهون �ساحلة لالأكل على �سكل 
ال�ساحلة  الزيوت والدهون  رقائق، زيوت ودهون خمرثة �ساحلة لالأكل، م�ستحلبات من 
الزيوت، زيوت ودهون للطهو، زيوت طهي خملوطة،  الزيوت، م�ستقات  لالأكل، خال�سات 
خفـيفة  زيوت  ال�سم�ش(،  دوار  وزيت  النخيل  اأوليني  من  )خليط  خملوطة  طهي  زيوت 
للطهي، زيوت ودهون القلي، زيوت ودهون اخلبيز، دهون احللويات، دهون حلويات اأ�سا�سها 
حم�ش اللوريك، دهون حلويات خالية من حم�ش اللوريك، دهون للعجينة، دهون للقلي 
زيوت  )اأوليني نخيل خال�ش(،  نباتية خال�سة  زيوت طهي  نباتية،  زيوت ودهون  )�سمن(، 
زيوت  نباتية مكررة،  زيوت ومقتطعات برتولية  نباتية مهدرجة،  زيوت  نباتية خملوطة، 
نباتية مكررة حتتوي على اأحما�ش دهنية غري م�سبعة، زيوت نباتية مق�سرة، زيوت نباتية 
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)الفول  الأراكي�ش  زيوت  النخيل،  زيت  اأ�سا�سها  نباتية  ودهون  زيوت  الرائحة،  منزوعة 
زيوت  الأبي�ش اخلال�ش،  الهند  زيوت جوز  الهند،  زيوت جوز  الكانول،  زيوت  ال�سوداين(، 
الكولزا، زيوت الذرة، زيوت الذرة اخلال�سة، زيوت بذور القطن، زيوت الف�ستق ال�سوداين، 
زيوت العنب، زيوت زيتون، زيت الفول ال�سوداين، زيوت نخالة الأرز، زيوت نبات الُع�سفر، 
زيوت  ال�سم�ش،  دوار  بذور  زيوت  ال�سم�ش،  دوار  زيوت  ال�سويا،  فول  زيوت  ال�سم�سم،  زيوت 
فول ال�سويا التي ت�ستخدم ل�ستخال�ش الزيوت، اللي�سثني )مادة دهنية( لأغرا�ش الطهي، 
�سمن، �سمن خال�ش، �سمن نباتي، �سمن نباتي خال�ش، دهون وزيوت النخيل، زيوت نخيل 
زيوت  زيوت نخيل حمايدة،  الرائحة،  زيوت نخيل منزوعة  زيوت نخيل مق�سرة،  مكررة، 
نخيل مميعة، زيوت لب النخيل، اأوليني النخيل، اأوليني نخيل مكرر، اأوليني نخيل مق�سر، 
نخيل  اأوليني  مميع،  نخيل  اأوليني  حمايد،  نخيل  اأوليني  الرائحة،  منزوع  نخيل  اأوليني 
بديل  احليواين،  الدهن  بديل  اللوريك،  حم�ش  زيوت  فاخر،  اأحمر  نخيل  اأوليني  اأحمر، 
الدهن احليواين )زيت نخيل و �ستيارين النخيل(، بديل دهن احلليب، بديل دهن احلليب 
)زين الأوليني، زيت النخيل وزيت لب النخيل(، �سمن نباتي، �سمن نباتي يحتوي على زيت 
النباتي،  ال�سمن  بدائل  النخيل،  زيت  من  عالية  ن�سبة  على  يحتوي  نباتي  �سمن  النخيل، 
�سمن نباتي قليل الد�سم، �سمن نباتي للقلي، زبدة، زبدة ودهون جوز الهند، زبدة الكاكاو، 
وزيوت  دهون  الزبدة،  زيت  بدائل  للقلي،  زبدة  الد�سم،  قليلة  زبدة  الكاكاو،  زبدة  بدائل 
املذكورة  املنتجات  البديلة للر�سع، وجميع  الغذائية  الغذائية، دهون الرتكيبات  العنا�سر 
اآنفا ت�ستخدم للطعام والطهي ولإنتاج وت�سنيع منتجات اخلبيز واحللويات، حلويات ال�سكر، 
�سالح  نباتي  �سمن  لالأكل،  �ساحلة  وح�سوات  لمعة  خارجية  وطبقات  خارجية  طبقات 
لال�ستهالك، م�ستح�سرات قابلة للدهن، زينة للطعام، ثلج �سالح لالأكل، مثلجات، منتجات 
كبديل  األبان جممدة وحلويات جممدة،  بوظة، منتجات  املثلج، حلويات مثلجة،  احلليب 
فرانكفورتري،  نقانق  �سجق،  والدواجن،  اللحوم  منتجات  ت�سنيع  فـي  احليوانية  للدهون 
اللحوم  الهند،  جوز  ق�سدة  بودرة  الهند،  جوز  ق�سدة  الهند،  جوز  حليب  و�سالمي،  برغر 
والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، �سمك معلب، �سردين )غري حي(، �سلطات الأ�سماك، 
مقبالت جممدة تتالف ب�سكل اأ�سا�سي من املاأكولت البحرية اأو الدجاج، خال�سات اللحم، 
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فواكه وخ�سراوات حمفوظة وجمففة ومطهوة، خ�سراوات حمفوظة، خ�سروات جممدة، 
خ�سروات معلبة، فطر جمفف، مقرم�سات بطاطا، رقائق بطاطا، بطاطا مقلية، خملالت، 
ع�سري بندورة للطبخ، فواكه معلبة، فاكهة ليت�سي معلبة، فاكهة رامبوتان معلبة، اأنانا�ش 
معلب، فواكه جمففة )منزوعة املاء(، فواكه جممدة، فواكه حمفوظة، جوز هند جمفف، 
فواكه معاجلة، فطر وخ�سروات )مبا فـي ذلك املك�سرات والبقوليات(، ف�ستق �سوداين وبندق 
ولوز وفول �سوداين حم�سر وحمم�ش، �سلطات فواكه، �سلطات خ�سروات، جلي )هالم(، 
مربيات، فواكه مطبوخة بال�سكر، معاجني فواكه، ح�سوات فواكه، ح�سوات فواكه للفطائر 
احلليب،  ومنتجات  حليب  بي�ش،  ال�سوداين،  الفول  زبدة  اخلبز،  ومنتجات  واملخبوزات 
م�سروبات احلليب، حليب مكثف، ق�سدة للم�سروبات، جبنة، جبنة على �سكل قوالب و�سرائح 
اأ�سا�سها الربوتني، وجبات  الألبان  وم�سحوق، ق�سدة خالية من الألبان، ق�سدة خالية من 
وغري  )جممدة  لالأكل  جاهزة  وجبات  وحلوى،  خفـيفة  وجبات  ومرق،  �سوربات  جاهزة، 
جممدة وجمففة(، دجاج بالكاري، حلم بقري بالكاري، �سمك بالكاري، قريد�ش بالكاري، 
دجاج بالكاري الأ�سفر، �سمك الأن�سوفة ب�سل�سلة حارة، رينداجن اللحم البقري والدجاج، 
كورما اللحم البقري والدجاج، �سريندجن اللحم البقري، �سوربة �سريعة التح�سري، �سوربة 
مطهوة م�سبقا، �سوربة معلبة، مكعبات �سوربة، م�ساحيق �سوربة، �سوربة بالدهن احليواين، 

خماليط وجبات خفـيفة تتاألف من فواكه منزوعة املاء )جمففة( ومك�سرات معاجلة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامي داربي ماليزيا بريهاد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ليفل 9، منارة �سامي داربي، اأووي�سيز كوربوريت بارك، جالن بيه جيه 

يو 1 اأيه/ 2، ارادامان�سارا 47301 بيتالينغ جايا، �سانغور، ماليزيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18

ا�ســـــــــــم الوكيــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144591
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الألعاب  واك�س�سوارات  الت�سغيلية  الأجزاء  الفـيديو،  واألعاب  الإلكرتونية  الألعاب  برامج 
لأجهزة  وفــــاأرة  وال�سماعـــات  الــــراأ�ش  �سماعــــات  وبالتحديد  الفـيديو  واألعاب  الإلكرتونية 
احلا�سوب ولوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب واأجهزة التحكم فـي الألعاب ومن�سات الألعاب، 
برامج األعاب الفـيديو، برامج الألعاب الإلكرتونية، الأجزاء الت�سغيلية واأجهزة احلا�سوب 
الطرفـية لالألعاب الإلكرتونية واألعاب الفـيديو للو�سول اإلى البيانات واملحتوى ونقلها بني 
الأجهزة الإلكرتونية و�سا�سات العر�ش، الربامج التي تربط خوادم الألعاب فـي ال�سحابة 
مع الأجزاء الت�سغيلية واك�س�سوارات األعاب الفـيديو وبالتحديد �سماعات الراأ�ش وال�سماعات 
الألعاب  التحكم فـي  وفاأرة لأجهزة احلا�سوب ولوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب واأجهزة 
بخوادم  تت�سل  التي  الفـيديو  األعاب  واك�س�سوارات  الت�سغيلية  الأجزاء  الألعاب،  ومن�سات 
احلا�سوب  لأجهزة  وفاأرة  وال�سماعات  الراأ�ش  �سماعات  وبالتحديد  ال�سحابة  فـي  الألعاب 
ولوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب واأجهزة التحكم فـي الألعاب ومن�سات الألعاب، الربامج 
واإدارتها وم�ساركتها  الفـيديو وعر�سها ولعبها  واألعاب  الألعاب الإلكرتونية  اإلى  للو�سول 
الإلكرتونية  الألعاب  اإلى  الو�سول  برامج  ال�سحابة،  عرب  وتوفـريها  وحتميلها  وتنزيلها 
فـي  ال�سرتاك  وخدمة  الفـيديو  لألعاب  برامج  ال�سحابة،  على  املوجودة  الفـيديو  واألعاب 
الألعاب الإلكرتونية، برامج للو�سول اإلى خدمة ال�سرتاك فـي الألعاب الإلكرتونية واألعاب 
التي ميكن  الفـيديو  واألعاب  الإلكرتونية  الألعاب  ال�سحابة، برامج  القائمة على  الفـيديو 
تنزيلها عرب الإنرتنت اأو �سبكة ات�سالت اأخرى، برامج الألعاب الإلكرتونية وبرامج األعاب 
الفـيديو لال�ستخدام على الهواتف املحمولة واخللوية، برامج ل�سغط وفك �سغط البيانات 
و�سور الفـيديو املتعلقة بالألعاب الإلكرتونية واألعاب الفـيديو، اأجهزة الألعاب الإلكرتونية 
واألعاب الفـيديو التفاعلية، برامج الألعاب التفاعلية، برامج األعاب الهاتف املحمول، برامج 
الإلكرتونية  بالألعاب  املتعلق  والفـيديو  ال�سوت  حمتوى  لتدفق  برامج  اللعبة،  حمرك 
واألعاب الفـيديو على الأجهزة الإلكرتونية واأجهزة التلفزيون واأجهزة احلا�سوب ال�سخ�سية 
وال�سا�سات والأجهزة اللوحية والهواتف املحمولة وال�سا�سات، الب�سائع الفرتا�سية القابلة 
الألعاب  الأبعاد وقوام  اأ�سياء ثالثية  ت�سم  التي  وبالتحديد برجميات احلا�سوب  للتنزيل 
املو�سة  واك�س�سوارات  واملالب�ش  النقدية  والعملة  الغذائية  واملواد  والأدوات  البناء  ومناذج 

ل�ستخدامها بالألعاب على اخلط مبا�سرة.
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 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،98109 وا�سنطن  �سياتل،  ان،  افنيو  تريي   410 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
ا�ســـــــــــم الوكيــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112
حـــــــق الأولويـــــــــة: )رقـــــم الأولويــــــة: 90206969 - تاريــــــخ الأولويــــــة: 2020/9/24 - 

بلد الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية (

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144593
فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من�سات األعاب الفـيديو، اأجهزة التحكم باألعاب الفـيديو، اآلت األعاب الفـيديو، اآلت العاب 
التلفزيون،  ا�ستقبال  اأجهزة  عدا  ما  الإلكرتونية  الألعاب  اآلت  باليد،  املحمولة  الفـيديو 
الأجزاء الت�سغيلية لألعاب احلا�سوب، اأجهزة التحكم ملن�سات الألعاب، اآلت األعاب الفـيديو 
وغريها  اللوحية  واحلوا�سيب  واملحمولة  النقالة  والهواتف  التلفزيونات  مع  لال�ستخدام 
من ال�سا�سات الإلكرتونية، األعاب الفـيديو، من�سات األعاب الفـيديو لال�ستخدام مع اأجهزة 

اأو �سا�سات عر�ش خارجية، وحدات التحكم عن بعد باألعاب الفـيديو التفاعلية.  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،98109 وا�سنطن  �سياتل،  ان،  افنيو  تريي   410 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
ا�ســـــــــــم الوكيــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112
حـــــــق الأولويـــــــــة: )رقـــــم الأولويــــة: 90206969 - تاريــــــخ الأولويــــــة: 2020/9/24 - 

بلد الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية (
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144594
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم ال�سرتاكات فـي الألعاب واملحتوى ال�سمع ب�سري وتدفق املحتوى فـي جمال الألعاب 
الفـيديو لالآخرين،  واألعاب  الإلكرتونية  الرتويج لالألعاب  الفـيديو،  واألعاب  الإلكرتونية 
احلا�سوب  األعاب  بربامج  يتعلق  ع�سوية  برنامج  على  والإ�سراف  واإن�ساء  وتنفـيذ  ت�سغيل 
وبرامج التطبيقات، خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت املتعلقة بربامج األعاب 
الفـيديو والألعاب  باألعاب  املتعلقة  الربامج  واأدوات  الإلكرتونية  الألعاب  الفـيديو وبرامج 
الإلكرتونية وبالفـيديو وال�سوت املتعلقني باألعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية والأدوات 
والعنا�سر التي يتم ا�ستخدامها داخل اللعبة والب�سائع ذات ال�سلة، خدمات التوزيع فـي 
جمال األعاب الفـيديو وبرامج الألعاب الإلكرتونية واأدوات الربامج املتعلقة باألعاب الفـيديو 
والألعاب الإلكرتونية والفـيديو وال�سوت املتعلقني بالألعاب الإلكرتونية واألعاب الفـيديو 
خدمات  ال�سلة،  ذات  والب�سائع  اللعبة  داخل  لال�ستخدام  املخ�س�سة  والعنا�سر  والأدوات 
للتنزيل وغري  القابلة  الب�سائع الفرتا�سية  التي ت�سم  الرقمية  بالتجزئة  البيع  متاجر 
القابلة للتنزيل املتمثلة بالأدوات واملواد الغذائية والعملة النقدية واملالب�ش واك�س�سوارات 
على  بالألعاب  ل�ستخدامها  البناء  ومناذج  الألعاب  وقوام  الأبعاد  ثالثية  واأ�سياء  املو�سة 

اخلط مبا�سرة، الرعاية الرتويجية لاللعاب والالعبني ومنا�سبات الألعاب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،98109 وا�سنطن  �سياتل،  ان،  افنيو  تريي   410 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
ا�ســـــــــــم الوكيــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112
بلد   -  2020/9/24 الأولوية:  تاريخ   -  90206969 الأولوية:  )رقم  الأولويـــــــــة:  حـــــــق 

الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية (
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144595
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عرب  واملقدمة  ال�سرتاك  على  القائمة  والألعاب  الإلكرتونية  الألعاب  خدمات  توفـري 
الإنرتنت اأو �سبكة ات�سالت اأخرى، توفـري خدمات الألعاب الإلكرتونية والألعاب القائمة 
باألعاب  املتعلقة  الإنرتنت  عرب  البث  خدمات  ال�سحابة،  عرب  واملقدمة  ال�سرتاك  على 
الفـيديو والألعاب الإلكرتونية املقدمة عرب ال�سحابة، التدفق الإلكرتوين ونقل وت�سليم 
املحتوى املرئي وال�سوتي ومتعدد الو�سائط املتعلق باألعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية 
�سبكات  الرقمية عرب  الو�سائـــط  ملحتــــوى  الإلكرتونـــي  والإر�ســـــال  التدفق  ال�سحابة،  عرب 
احلا�سوب القائمة على ال�سحابة، البث الإلكرتوين والتحويل وبث والتو�سيـــل والأت�سال 
وتدفق وحدة التحكم فـي الألعاب الإلكرتونية واألعاب الفـيديو وبيانات اإدخال اللعبة بني 
وحدة التحكم فـي اللعبة وخوادم الألعاب القائمة على ال�سحابة، التدفق الإلكرتوين وبث 
والألعاب  الفـيديو  باألعاب  املتعلق  الو�سائط  واملتعدد  وامل�سموع  املرئي  املحتوى  وتو�سيل 
الإلكرتونية عرب الإنرتنت اأو �سبكة اإت�سالت اأخرى، خدمات البث عرب الإنرتنت املتعلقة 
اأخرى،  اإت�سالت  �سبكة  اأو  الإنرتنت  عرب  املقدمة  الإلكرتونية  والألعاب  الفـيديو  باألعاب 
توفـري غرف الدرد�سة واملنتديات عرب الإنرتنت للم�ستخدمني للبحث وامل�ساركة وامل�ساهدة 
ونقل الر�سائل واملدونة والن�سر والنقد والتقييم واملراجعة واملناق�سة والتو�سية والتعليق 
على الأن�سطة والأحداث واملحتوى املرئي ومتعدد الو�سائط كلها فـي جمال األعاب الفـيديو 
الإلكرتوين  التدفق  الأخرى،  الت�سالت  �سبكات  اأو  الإنرتنت  عرب  الكهربائية  والألعاب 
وبث وتو�سيل املحتوى املرئي وامل�سموع واملتعدد الو�سائط املتعلق باألعاب الفـيديو والألعاب 
الإلكرتونية املقدمة من خالل ال�سرتاك، الإر�سال الإلكرتوين وتدفق حمتويات الو�سائط 
الرقمية لالآخرين عرب �سبكات احلا�سوب القائمة على ال�سحابة، خدمات بث الفـيديو حتت 

الطلب فـي جمالت الألعاب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،98109 وا�سنطن  �سياتل،  ان،  افنيو  تريي   410 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
ا�ســـــــــــم الوكيــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112
حـــــــق الأولويـــــــــة: )رقـــــــم الأولويـــة: 90206969 - تاريـــخ الأولويـــــــة: 2020/9/24 - 

بلد الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية (
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144596

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الرتفـيه وبالتحديد توفـري األعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية عرب الإنرتنت، 

وخدمة  ال�سحابة  على  القائمة  الفـيديو  األعاب  توفـري  وبالتحديد  الرتفـيهية  اخلدمات 

املعلومات  توفـري  وبالتحديد  الرتفـيهية  اخلدمات  الإلكرتونية،  الألعاب  فـي  ال�سرتاك 

فـي جمال األعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية، اخلدمات الرتفـيهية وبالتحديد توفـري 

التعليمية  الإلكرتونية  والو�سائط  املتعددة  الو�سائط  حمتوى  ي�سم  اإلكرتوين  موقع 

والأفالم ومقاطع الفـيديو وال�سور ال�سوئية وال�سور وال�سور الفوتوغرافـية والن�سو�ش 

واملحتوى الذي ين�سئه امل�ستخدم واملحتوى ال�سوتي وحمتوى الألعاب كلها فـي جمال األعاب 

الفـيديو والألعاب الإلكرتونية، اخلدمات الرتفـيهية وبالتحديد توفـري بيئات افرتا�سية 

تتعلق باألعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية حيث ميكن للم�ستخدمني التفاعل من اأجل 

وبالتحديد  الرتفـيهية  اخلدمات  ترفـيهية،  لأغرا�ش  اأو  الفراغ  وقت  لق�ساء  اأو  الرتفـيه 

توفـري املعلومات فـي جمال الألعاب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،98109 وا�سنطن  �سياتل،  ان،  افنيو  تريي   410 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23

ا�ســـــــــــم الوكيــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112

 - الأولويـــــة: 2020/9/24  تاريـــخ   - الأولويــــة: 90206969  )رقــــــم  الأولويـــــــــة:  حـــــــق 

بلد الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية (
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144599
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مزود خدمة التطبيقات )ايه ا�ش بي( مت�سمنة برامج واجهة برجمة التطبيقات )ايه بي 
الفـيديو والألعاب الإلكرتونية واملحتوى والبيانات  األعاب  اآي( لتخزين وم�ساركة وتدفق 
واملعلومات ذات ال�سلة، مزود خدمة التطبيقات )ايه ا�ش بي( وبالتحديد ا�ست�سافة تطبيقات 
برامج احلا�سوب لالآخرين فـي جمال الألعاب، توفـري برامج واجهة برجمة التطبيقات )ايه 
بي اآي( موؤقتة غري قابلة للتنزيل عرب الإنرتنت متكن املطورين من دمج حمتوى الفـيديو 
والوظائف فـي تطبيقات الربامج واملواقع الإلكرتونية والأجهزة ل�ستخدامها فـي الألعاب 
الإلكرتونية واألعاب الفـيديو، توفـري ال�ستخدام املوؤقت لأدوات تطوير الربامج غري القابلة 
للتنزيل عرب الإنرتنت املتعلقة باألعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية، توفـري ال�ستخدام 
املوؤقت لأدوات تطوير الربامج غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت املتعلقة بت�سميم األعاب 
الفـيديو والألعاب الإلكرتونية وتطويرها، توفـري تطبيقات موؤقتة غري قابلة للتنزيل عرب 
األعاب  حمرك  برنامج  توفـري  الإلكرتونية،  والألعاب  الفـيديو  األعاب  مت�سمنة  الإنرتنت 
فـيديو موؤقت غري قابل للتنزيل عرب الإنرتنت وبرامج حمرك الألعاب الإلكرتونية، توفـري 
برامج موؤقتة غري قابلة للتنزيل عرب الإنرتنت لألعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية عرب 
ال�سحابة، توفـري ال�ستخدام املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل عرب الإنرتنت لالألعاب، 
الفـيديو  األعاب  وا�ستقبال  لنقل  الإنرتنت  عرب  للتنزيل  قابلة  غري  موؤقتة  برامج  توفـري 
الفـيديو، خدمات الدعم الفني وبالتحديد  األعاب  والألعاب الإلكرتونية، خدمات تطوير 
الت�سغيلية  والأجزاء  الإلكرتونية  الألعاب  وبرامج  الفـيديو  األعاب  م�ساكل  عن  البحث 
ملعاجلتها، توفـري ا�ستخدام موؤقت لربامج احلو�سبة ال�سحابية غري القابلة للتنزيل عرب 
الإنرتنت ل�ستخدامها مع األعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية، توفـري موقع اإلكرتوين 
ي�سم غرف درد�سة ومنتديات عرب الإنرتنت للم�ستخدمني للبحث ونقل الر�سائل والن�سر 
والتعليق  والتو�سية  واملناق�سة  واملراجعة  والنقد  والتقييم  وامل�ساهدة  وامل�ساركة  والتدوين 
جمال  فـي  كلها  املتعددة  والو�سائط  وامل�سموع  املرئي  واملحتوى  والأحداث  الأن�سطة  على 
اإن�ساء  للم�ستخدمني  تتيح  الإنرتنت  عرب  برامج  توفـري  والألعاب،  الإلكرتونية  الألعاب 
ونقل  وتدفق  وحتميل  وتنزيل  ون�سر  وو�سم  وعر�ش  واإدارة  وت�سجيل  وتخزين  وحترير 
وربطها باملحتوى فـي �سكل �سور وم�ساهد ومقاطع فـيديو وغري ذلك من حمتويات املواد 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

تخزين  والألعاب،  الإلكرتونية  الألعاب  جمال  فـي  وكلها  والفـيديو  والب�سرية  ال�سمعية 
البيانات الإلكرتونية وبالتحديد تخزين واأر�سفة البيانات والو�سائط الإلكرتونية واملحتوى 
الرقمي املتعلق باألعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية، توفـري برامج احلا�سوب التي تتيح 
للم�ستخدمني اإدارة ونقل وعر�ش واإن�ساء وت�سجيل وتخزين وحتميل وتنزيل ون�سر وو�سم 
وربطه باملحتوى فـي �سكل �سور وم�ساهد ومقاطع فـيديو وغريها من املحتويات ال�سمعية 
والب�سرية والفـيديو املتعلقة باألعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية، توفـري برامج حا�سوب 
تتيح للم�ستخدمني اإن�ساء األعاب فـيديو واألعاب اإلكرتونية ولعر�ش اأو م�ساركة اأو حتميل 
اأو ن�سر اأو عر�ش اأو توفـري و�سائط اأو معلومات اإلكرتونية فـيما يتعلق مبجالت الألعاب 
بالأجزاء  ال�سحابة  فـي  الألعاب  خوادم  تربط  الإنرتنت  عرب  برامج  توفـري  الإلكرتونية، 
ولوحات  الألعاب  فـي  التحكم  اأجهزة  وبالتحديد  الفـيديو  األعاب  واك�س�سوارات  الت�سغيلية 
خدمات  الألعاب،  ومن�سات  وال�سماعات  الراأ�ش  و�سماعات  احلا�سوب  اأجهزة  وفاأرة  املفاتيح 
املن�سة كخدمة )بيه ايه ايه ا�ش( التي ت�سم من�سات برامج احلا�سوب لالن�ساء والتعاون 
توفـري  ذلك  بخالف  اأو  وم�ساركة  لتحميل  لعب  وتطبيقات  األعاب  لن�ساء  الآخرين  بني 
ال�ستخدام  توفـري  اللكرتوين،  اللعب  مبجالت  متعلقة  معلومات  اأو  الكرتونية  و�سائط 
املوؤقت للربامج غري القابلة للتنزيل والربامج كخدمة )ا�ش ايه ايه ا�ش( للتدفق والتدفق 
التفاعلي لاللعاب وبطولت ومناف�سات الألعاب الإلكرتونية، خدمات املن�سة كخدمة )بيه 
ايه ايه ا�ش( التي ت�سم من�سات للعب والريا�سات الإلكرتونية، ا�ست�سافة مناق�سات على 
اخلط مبا�سرة فـي جمالت اللعب والريا�سات الإلكرتونية واملناف�سات، الربامج كخدمة 
الربامج  احلية،  الألعاب  وم�ساهدة  بث  من  امل�ستخدمني  متكن  التي  ا�ش(  ايه  ايه  )ا�ش 

كخدمة )ا�ش ايه ايه ا�ش( التي متكن امل�ستخدمني من التعاون مع الآخرين.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،98109 وا�سنطن  �سياتل،  ان،  افنيو  تريي   410 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
ا�ســـــــــــم الوكيــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112
حـــــــق الأولويـــــــــة: )رقـــــم الأولويـــــة: 90206969 - تاريـــــخ الأولويـــــة: 2020/9/24 - 

بلد الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية (
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144600
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التوا�سل الجتماعي فـي جمال األعاب الفـيديو والألعاب الإلكرتونية والألعاب.
  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازون تكنولوجيز، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،98109 وا�سنطن  �سياتل،  ان،  افنيو  تريي   410 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
ا�ســـــــــــم الوكيــــــــل: بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3806 ر.ب: 112
 - الأولويـــــة: 2020/9/24  تاريــــخ   - الأولويـــــة: 90206969  )رقــــم  الأولويـــــــــة:  حـــــــق 

بلد الأولوية: الوليات املتحدة الأمريكية (

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143900
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التحكم  ومعدات  الكهربائية،  املفاتيح  ذلك  فـي  الكهرباء، مبا  فـي  للتحكم  واأدوات  اأجهزة 
كهربائية  مفاتيح  الكهربائية،  واملرحالت  النقل،  واأنظمة  الطاقة،  ومفاتيح  الكهربائية، 

.LED موؤ�سرات الكهرباء لوحات املوؤ�سرات الإلكرتونية �سا�سات
 
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيمن�ش اأكتينج�سل�سافت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فـرينر - فون - �سيمن�ش - �سرتا�سة 1،80333 ميونيخ، اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/1

ا�ســـــــــــم الوكيــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش . ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144757

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التبغ اخلام اأوامل�سنع، منتجات التبغ مبا فـي ذلك ال�سيجار وال�سجائر وال�سيجار ال�سغري 

والتبغ اخلا�ص بلف �سجائرك اخلا�سة وتبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ ال�سعوط والكريتيك 

لغر�ش  التبغ  منتجات  الإلكرتونية،  ال�سجائر  طبية(  لأغرا�ش  )لي�ش  التبغ  وبدائل 

اأجل  من  التبغ  اأو  ال�سجائر  ت�سخني  لغر�ش  واأجزائها  الإلكرتونية  الأجهزة  ت�سخينها، 

اإطالق بخاخ يحتوي على النيكوتني لال�ستن�ساق، حماليل النيكوتني ال�سائل لالإ�ستخدام 

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�ش، الغاليني ، الأدوات اخلا�سة بلف 

ال�سجائر التي تو�سع باجليب ، الولعات ، اأعواد الثقاب

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيليب موري�ش براندز اأ�ش اإيه اآر األ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كواى جيرنيناود 3، نيو �ساتل، 2000 �سي اأت�ش

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/31

ا�ســـــــــــم الوكيــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش . ب: 2027 ر.ب:112

) رقــــم الأولويـــــة: 18316251 - تاريـــــــخ الأولويــــــة: 2020/10/1 -  حـــــــق الأولويــــــة: 

بلد الأولوية: اأوروبا (
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144938

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالهواء  اجلو  تدفئة  اأجهزة  حتديدا:  ال�ساخن،  الهواء  توليد  اأجهزة  الهوائية،  املكيفات 

اأجهزة الرتطيب، مزيالت الرطوبة الكهربائية لالإ�ستخدامات املنزلية، مواقد  ال�ساخن، 

لالأغرا�ش  املياه  تاأين  اأجهزة  املنزلية،  لالإ�ستخدامات  املياه  منقيات  الكهربائية،  الطبخ 

ال�سم�سية  املجمعات احلرارية  املياه،  لتنقية  هيئة فالتر  على  الغ�سائية  الأجهزة  املنزلية، 

اأجهزة التهوية للت�سخني )تربيد الهواء(، ال�سمامات الثنائية  )ت�سخني(، منقيات اجلو، 

الباعثة لل�سوء )ال اي دي(، مواقد للطبخ العاملة بالغاز، اأفران املطبخ الكهربائية، الأجهزة 

اآلت ترتيب  الكهربائية،  املالب�ش  الكهربائية، جمففات  الثالجات  التجهيزات للطهي،  اأو 

الكهربائية  املالب�ش  ترتيب  اآلت  املنزلية،  للغايات  املالب�ش  لتجفـيف  الكهربائية  املالب�ش 

اآلت  املنزلية،  للغايات  املالب�ش  وتبخري  وتعقيم  الكريهة  الروائح  اإزالة  بوظائف  املجهزة 

العالج  ووظائف  الروائح  واإزالة  التعقيم  بوظيفة  املجهزة  الكهربائية  املالب�ش  جتفـيف 

ملقاومة التجعد لالأغرا�ش املنزلية، �سفاطات التهوية، �سفاطات التهوية لالأفران.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�ش انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

 ،721-150 �سيـــــــول،  يــــــوجنـــديوجنبـــو-جــــو،  يـــــــوي-دايـــرو،   ،128 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

كوريا اجلنوبية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/6

ا�ســـــــــــم الوكيــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش . ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145275

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأ�سا�سية  الزيوت  العطـــور،  التجميـــل،  م�ستح�ســـرات  العطريـــة،  الروائح  كولونيا  عطر، 

وامل�ستخل�ســـــات الع�سبيــــة، مزيــــالت الروائــــح وم�سادات التعــــرق، مـــاء التواليــــت، مناديل 

التجميل  اأقنعــــة  الطبيـــة،  لي�ست لالأغرا�ش  الإ�ستحمـــــام،  مبلله لالأطفال، م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات التنظيف معطرات اجلو، الع�سي القطنية، املنكهات الغذائية م�ستح�سرات 

ال�سعـــر م�ستح�ســـرات التجميـــل، م�ستح�ســـرات العنايـــة بالأظافـــر، عطـــور )البوتبوري( 

م�ستح�سرات احلالقة معجون الأ�سنان وم�ستح�سرات طب الأ�سنان، م�ستح�سرات العناية 

بالب�سرة، واقيات ال�سم�ش وم�ستح�سرات الت�سمري.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بى تى. انداه �سوبور �سيجاتى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإندوني�سية

كايو،  كمال،  كابوك  اى،  جاى  ميالتى،  راوا  بريجوداجنان،  كومب،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

 ،  11820 الور، جاكارتا،  تيجال  كيل   ،1 رقم:   12 ام  بلوك،   3 بي�سار 

اإندوني�سيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/19

ا�ســـــــــــم الوكيــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش . ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145276

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حقائب  الت�سوق  اأكيا�ش  املقلد،  واجللد  اجللدية  العلب  اليد،  حقائب  املحافظ،  حقائب، 

املعدنية  النقود  حقائب  الئتمان،  بطاقات  حامالت  العمل  بطاقات  حامالت  ال�ساطئ 

اجللدية،  املالب�ش  حقائب  اجللد  من  القبعات  �سناديق  اجللد  من  اأثاث  اأغطية  حقائب 

اجللود وتقليد اجللود، اجللود احليوانية، اجللود اخلام، �سناديق الثياب وحقائب ال�سفر، 

اخليل  وعدة  ال�سياط  امل�سي،  وع�سي  ال�سم�ص  من  الواقية  اخلفـيفة  املظالت  ال�سما�سي، 

وال�سروج ومالب�ش للحيوانات.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بى تى. انداه �سوبور �سيجاتى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإندوني�سية

كايو،  كمال،  كابوك  اى،  جاى  ميالتى،  راوا  بريجوداجنان،  كومب،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

 ،  11820 الور، جاكارتا،  تيجال  كيل   ،1 رقم:   12 ام  بلوك،   3 بي�سار 

اإندوني�سيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/19

ا�ســـــــــــم الوكيــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش . ب: 2027 ر.ب:112
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اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145494

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سعيبية الراقية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

 

- 123 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

�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: 31041

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/3/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 915 فـي 2010/7/17م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: م�ست�سفيات وم�ستو�سفات بدر ال�سماء �ص.م.م

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: مركز بدر ال�سماء الطبي املتميز �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:24 ر.ب:105

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/5/19م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/5/19م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املادة )19( من قانون )نظام( العالمات التجارية 
لدول جملــ�س التعــاون لدول اخلليــج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـم 2017/33, 

اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2000/8/22التجارة وال�سناعة�سركة �سناعة مواد البناء �س.م. ع.ع123440
2001/7/25التجارة وال�سناعةفيديا فارما�سيوتي�سي ا�س.بي.ايه226000
2011/5/4التجارة وال�سناعة�سييا رام �سيلك ميلز ليمتد368118
2011/5/4التجارة وال�سناعةاأبل انك468123
2011/5/28التجارة وال�سناعةن�ستو هايرب ماركت �س.م.م568388
2011/4/5التجارة وال�سناعة�سركة العليان املالية املحدودة668120
2011/4/5التجارة وال�سناعة�سركة العليان املالية املحدودة768121

2011/4/5التجارة وال�سناعة�سركة العليان املالية املحدودة868119

926187
كوكون فود اند�سرتيز ا�س دي ان 

بي ات�س دي
2001/8/21التجارة وال�سناعة

1072229
تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

) تويوتا موتور كوربوري�سن (
2012/1/11التجارة وال�سناعة

1990/10/23التجارة وال�سناعة�سوين ميوزيك انرتتينمنت انك 114879
2001/6/30التجارة وال�سناعةاوم فارما1225770
2011/7/16التجارة وال�سناعةنيبتون1369356
2011/5/29التجارة وال�سناعةتيفاين اند كومبني1468432
2011/5/29التجارة وال�سناعةتيفاين اند كومبني1568431
2011/5/29التجارة وال�سناعةتيفاين اند كومبني1668430
2011/5/22التجارة وال�سناعةبنتلي موتورز ليمتد1768361
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2011/5/22التجارة وال�سناعةبنتلي موتورز ليمتد1868362

2011/5/22التجارة وال�سناعةبنتلي موتورز ليمتد1968363

2011/5/22التجارة وال�سناعةبنتلي موتورز ليمتد2068364

1991/8/3التجارة وال�سناعةكونوبكو انك215909

1991/9/14التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي226045

2001/7/15التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي2325887

2001/7/15التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي2425888

2011/8/24التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي2569961

2011/8/24التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي2669962

2011/9/7التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي2770125

2011/9/28التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي2870442

2011/9/28التجارة وال�سناعةيونليفر بي ال �سي2970443

2001/5/1التجارة وال�سناعة�سوباركو ا�س.ايه.اآر.ال3025426

3169910
ال�سركة الكويتية الهندية 

التجارية املحدودة
2011/8/21التجارة وال�سناعة

3269911
ال�سركة الكويتية الهندية 

التجارية املحدودة
2011/8/21التجارة وال�سناعة

3325423
فيورو كاوا دينكي كوجيو 

كابو�سيكي كاي�سا 
)فيوروكاوا اليكرتيك كو( ليمتد

2001/5/1التجارة وال�سناعة

2001/5/16التجارة وال�سناعةذا فوروكاوا الكرتيك كو ليمتد3425514

2001/5/1التجارة وال�سناعةياماها هات�سودوكي كابو�سيكي كاي�سا3525429
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

2001/5/1التجارة وال�سناعةياماها هات�سودوكي كابو�سيكي كاي�سا3625430

3768223
ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا 

) ني�سان موتور كو ليمتد(
2011/5/11التجارة وال�سناعة

2001/5/7التجارة وال�سناعةاأ بي موللر - مري�سك ا/ا�س3825454
2001/5/7التجارة وال�سناعةاأ بي موللر - مري�سك ا/ا�س3925455
2011/5/30التجارة وال�سناعةكرياتيف نايل ديزين,انك4068445
2011/5/30التجارة وال�سناعةكرياتيف نايل ديزين,انك4168449
2011/4/6التجارة وال�سناعة�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستلة ا�س.اأ4267753
2011/4/17التجارة وال�سناعة�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستلة ا�س.اأ4367840
2011/4/17التجارة وال�سناعة�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستلة ا�س.اأ4467841
2011/5/14التجارة وال�سناعة�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستلة ا�س.اأ4568231
2011/5/14التجارة وال�سناعة�سو�سيتيه دي برودوي ن�ستلة ا�س.اأ4668232
1991/4/24التجارة وال�سناعة�سانبيلليغرينو ا�س.بي.اآ475411
2011/3/12التجارة وال�سناعةا�ستيال�س دوت�سالند جي اأم بي اأت�س4867357
2011/3/12التجارة وال�سناعةا�ستيال�س دوت�سالند جي اأم بي اأت�س4967358
2011/3/12التجارة وال�سناعةا�ستيال�س دوت�سالند جي اأم بي اأت�س5067359
2011/3/12التجارة وال�سناعةا�ستيال�س دوت�سالند جي اأم بي اأت�س5167360
2011/3/12التجارة وال�سناعةا�ستيال�س دوت�سالند جي اأم بي اأت�س5267361
2011/3/12التجارة وال�سناعةا�ستيال�س دوت�سالند جي اأم بي اأت�س5367362
2011/3/12التجارة وال�سناعةا�ستيال�س دوت�سالند جي اأم بي اأت�س5467363
2011/3/12التجارة وال�سناعةا�ستيال�س دوت�سالند جي اأم بي اأت�س5567364
2011/3/12التجارة وال�سناعةا�ستيال�س دوت�سالند جي اأم بي اأت�س5667365
2011/3/12التجارة وال�سناعةا�ستيال�س دوت�سالند جي اأم بي اأت�س5767366
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 الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات
اإعـــالن

تعلن الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات عن طرح املناق�سة املذكورة اأدناه:

رقم 
ا�صم املناق�صةاملناق�صة

ال�صركات 
التي يحـق

لهـا ال�صرتاك

قيمة 
امل�صتند

اآخر موعد 
لتوزيع 

امل�صتندات

موعد 
تقدمي 

العطاءات

2021/14

اإزالة خملفات الهدم 
من م�سار طريق 
الباطنة ال�ساحلي 

املرحلة الثانية 
)ال�سويق - �سحار(

ال�سركات املتخ�س�سة 
فـي مقاولت املوانئ 
واجل�سور وال�سكك 

احلديدية وال�سدود 
وال�سيانة وامل�سجلة 
لدى الأمانة العامة 

ملجل�س املناق�سات 
بالدرجة املمتازة

)=/900 ر.ع(
ت�سعمائة 

ريال عماين
2021/5/202021/6/7

ميكـن احل�ســول علـى م�ستنـدات ال�سروط واملوا�سفــات عن طريق خدمة اإ�سناد على املوقع 
الإلكرتوين )https://etendering.tenderboard.gov.om( حتى التاريخ املذكور باجلدول 

اأعـاله، على اأن يكون دفع قيمة امل�ستند عرب بوابة الدفع الإلكرتوين باملوقع.
علــى جميــع ال�سركــات اأن ترفــق مــع عطاءاتهــا تاأميــنا موؤقتــا فـــي �ســورة �سمــان م�سرفـــي 
اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة  اأو �سيك م�سدق عليه من 
العطاء معنونا با�سم �سعادة الأمني العام ملجل�س املناق�سات و�ساري املفعول ملدة )90( يوما 
من تاريخ تقدمي العطاءات، وكل عطاء ل ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر فـيه، 
على اأن يتم اإرفاق �سورة من ال�سمان امل�سرفـي اأو ال�سيك امل�سدق عليه مع العر�س املقدم 
من ال�سركة فـي املوقع الإلكرتوين )خدمة اإ�سناد( والحتفــاظ باأ�ســل ال�سمــان امل�سرفـــي 

اأو ال�سيك امل�سدق عليه اإلى اأن يتم طلبه من قبل الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات.
قبـل  اأعاله  املذكور  الإلكرتوين  باملوقع  اإ�سناد  العطــاءات عن طريق خدمة  تقدمي  يجــب 
ال�ساعــة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقدمي العطاءات، ولن يعتد بالعطاءات املقدمة 

بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري. 
اأكبــر  التــي ي�ستمــل عطاوؤهــا علــى  املوؤ�س�ســات  اأو  �ستعطى الأف�سلية فـي الإ�سناد لل�سركات 

ن�سبة تعمني ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية. 
جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخـر

                                                                                                    الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اوبار املتحدة للتطوير العقاري واال�شتثمار �ش.م.م
يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـة 
اوبار املتحدة للتطويـر العقاري واال�ستثمار �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
بالرقم 1100343, وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/28م, وللم�سفي وحـده حـق متثيـــل 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - �شكة رقم: 4327 - مبنى رقم: 2835 - الطابق الثالث - �شقة رقم: 310

�ش.ب: 575 ر.ب: 130
تليفاك�ش رقم: 24475420 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي

مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة هال اخلليج العاملية �ش.م.م
اأنـه يقوم بت�سفـية  يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية 
�سركـة هال اخلليج العاملية �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1305981, 
وللم�سفي وحـده حـق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 23 ر.ب: 133

هاتف رقم: 94872045 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي
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مكتب جمان لال�شت�شارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة يوميوجن العربية �ش.م.م

�ش.م.م,  العربيـــة  يوميونـــــج  �سركـة  بت�سفـية  يقوم  اأنـه  مكتــب جمــان لال�ست�ســـارات  يعلـن 
املــوؤرخ  ال�سركــاء  التفـــاق  وفقـــا   ,1267692 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
الغـيـــر, وعلـــى  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  2021/4/11م, وللم�سفي وحـده حـق متثيـــل 
اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ش.ب: 3118 ر.ب: 112 روي

هاتف رقم: 24565001 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الت�شميم امللكي �ش.م.م

�ش.م.م,  امللكـــي  الت�سميـــم  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  لال�ست�ســـارات  جمــان  مكتــب  يعلـن 
املــوؤرخ  ال�سركــاء  التفـــاق  وفقـــا   ,1293309 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
وعلـــى  الغـيـــر,  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيـــل  حـق  وحـده  وللم�سفي  2021/2/8م, 
اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
�ش.ب: 3118 ر.ب: 112 روي

هاتف رقم: 24565001 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي

- 130 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1392(

مكتب مور �شتيفنز 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شنع املتخ�ش�ش لالأثاث �ش.م.م
املتخ�ســـ�ش لالأثـــاث �ش.م.م,  امل�سنـــع  اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـة  يعلـن مكتب مور �ستيفنز 
املــوؤرخ  ال�سركــاء  التفـــاق  وفقـــا   ,1001272 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
الغـيـــر, وعلـــى  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  2021/4/25م, وللم�سفي وحـده حـق متثيـــل 
اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
القرم - �شارع الولج - �شكة رقم: 1013 - بناية رقم: 1022 

 الدور الرابع - مكتب رقم: 41
�ش.ب: 933 ر.ب: 112

هاتف رقم: 24061000 فاك�ش رقم: 24061099 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي

مكتب الرا�شد الدولية لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بيادق �شور للتجارة - تو�شية
بيادق �سور  �سركـــة  بت�سفـية  يقوم  اأنـه  لتدقيـــق احل�سابـــات  الدولية  الرا�سد  يعلـن مكتب 
وللم�سفي   ,1118899 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية,   - للتجــارة 
وحـده حـق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 781 ر.ب: 411

هاتف رقم: 25546831 - 99690547
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي
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مكتب امللكي لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز ال�شكيلي للت�شوق �ش.م.م
يعلـن مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـة مركـــز ال�سكيلـــي للت�ســـوق 
حـق  وحـده  وللم�سفي   ,1830058 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 
متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب: 1098 ر.ب: 211

هاتف رقم: 91480821 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي

مكتب دار املناقب لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأمرية ال�شهرة لالأفراح واملنا�شبات �ش.م.م
يعلـن مكتب دار املناقب لتدقيق احل�سابات اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـة اأمرية ال�سهرة لالأفراح 
واملنا�سبات �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1255328, وفقـــا التفـــاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2019/12/24م, وللم�سفي وحـده حـق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيـــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�شقط - �شكة رقم: 2978 - مبنى رقم: 6512

 بناية �شيتكو - الطابق االأول 
�ش.ب: 105 ر.ب: 114

هاتف رقم: 24709576 فاك�ش رقم: 24700485 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�شت�شارات املالية وتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اجللنداين الذهبية �ش.م.م
بت�سفـية  يقوم  اأنـه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  لال�ست�سارات  العاملية  اجلدوى  مكتب  يعلـن 
�سركـة م�ساريع اجللنداين الذهبية �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 
1035662, وللم�سفي وحـده حـق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر, وعلـــى اجلميــع 

مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب: 556 ر.ب: 121
هاتف رقم: 22368462

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلط الع�شري لال�شت�شارات الهند�شية �ش.م.م
يقوم  اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  العامليون  اخلرباء  مكتب  يعلـن 
بت�سفـية �سركـة اخلط الع�سري لال�ست�سارات الهند�سية �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل 
الـتجاري بالرقم 1338470, وفقـــا التفـــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2020/10/6م, وللم�سفي وحـده 
حـق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�شناو - والية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية

�ش.ب: 151 ر.ب: 418
هاتف رقم: 99221971 - 95806298 فاك�ش رقم: 25771572

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلهاد للخدمات واال�شتثمار �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـة اجلهاد للخدمات واال�ستثمار 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1321496, وللم�سفي وحـده حـق متثيـــل 
االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيـــر,  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�شقط - والية بو�شر - الغربة اجلنوبية

جممع رقم: 237 - �شكة رقم: 3745 - مبنى رقم: 3791 - الطابق الثاين - �شقة رقم: 22 
�ش.ب: 1546 ر.ب: 121

هاتف رقم: 99370407 فاك�ش رقم: 24595912 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي

مكتب بيه كي اأف
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة مو�شى للخدمات الهند�شية والتجارية اخلا�شة �ش.م.م

والتجارية  الهند�سية  للخدمات  مو�سى  �سركـة  بت�سفـية  يقوم  اأنـه  اأف  كي  بيه  مكتب  يعلن 
بالرقم 1136784, وفقـــا التفـــاق  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  اخلا�سـة �ش.م.م, 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2019/11/14م, وللم�سفي وحـده حـق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيـــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
108A :حمافظة م�سقط - و�دي عدي - جممع حطاط )�أ( - جناح رقم

�ش.ب: 1171 ر.ب: 112
هاتف رقم: 24563196 فاك�ش رقم: 24563194 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي
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�سيف بن عبد�للـه بن حمد �لعامري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شاطئ دما �ش.م.م

يعلـن �سيف بن عبداللـه بن حمد العامري اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـة �ساطئ دما �ش.م.م, وامل�سجلة 
لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1814397, وفقـــا التفـــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2018/3/11م, 
وللم�سفي وحـده حـق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�شيب - حمافظة م�شقط 

هاتف رقم: 95254496
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي

حممد بن خمي�ش بن دروي�ش املعويل
اإعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة رياحني م�سقط �ش.م.م

يعلـن حممد بن خمي�ش بن دروي�ش املعويل اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـة رياحني م�سقط �ش.م.م, 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1811274, وللم�سفي وحـده حـق متثيـــل ال�سركـــة 
فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية مطرح - حمافظة م�شقط

�ش.ب: 21 ر.ب: 417
هاتف رقم: 98866677

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي
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مكتب االإتقان لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�سركة �ل�سابون �لأحمر �لالمع لتنظيف وتلميع �ل�سيار�ت �ش.م.م

يعلـن مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـة ال�سابون االأحمر الالمع 
لتنظيف وتلميع ال�سيارات �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1248846, 
وللم�سفي وحـده حـق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية امل�شنعة - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: 17 ر.ب: 300
هاتف رقم: 95697990 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمان خلدمات املباين �ش.م.م

املباين  �سركـة جمان خلدمات  بت�سفـية  يقوم  اأنـه  لتدقيق احل�سابات  االإتقان  يعلـن مكتب 
حـق  وحـده  وللم�سفي   ,1290569 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 
متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية امل�شنعة - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم: 93338437 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شعود ال�شعدي و�شريكه للتجارة - تو�شية

يعلـن مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـة �سعود ال�سعدي و�سريكه للتجارة - 
تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1300331, وللم�سفي وحـده حـق متثيـــل 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية امل�شنعة - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: 303 ر.ب: 314
هاتف رقم: 92271172 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طريق قري االأخ�شر - ت�شامنية

يعلـن مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـة طريق قري االأخ�سر - ت�سامنية, 
متثيـــل  حـق  وحـده  وللم�سفي   ,1173935 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية امل�شنعة - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم: 92885665 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االوركيدا ال�شفراء - ت�شامنية

 - ال�سفراء  االوركيدا  �سركـة  بت�سفـية  يقوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  االإتقان  مكتب  يعلـن 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1332190, وللم�سفي وحـده حـق 
متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم: 93319677 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي

مكتب ال�شرق االأو�شط لتدقيق احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عارف وقي�ش للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

وقي�ش  عارف  �سركـة  بت�سفـية  يقوم  اأنـه  احل�سابات   لتدقيق  االأو�سط  ال�سرق  يعلـن مكتب 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1158556, وفقـــا 
التفـــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2021/4/13م, وللم�سفي وحـده حـق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــة  الغـيـــر,  اأمــام 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
حمافظة م�شقط

�ش.ب: 126 ر.ب: 103
هاتف رقم: 97139475 - 24222434 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي
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مكتب االمتياز لتدقيق احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شماء الغوي�شة احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب االمتيـــاز لتدقيــق احل�سابات اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـة �سمـــاء الغوي�ســة احلديثــة 
للتجــارة واملقـــاوالت �ش.م.م, وامل�سجلـــة لــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1110015, 
وللم�سفي وحـده حـق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

 اأعلى بناية  تاأجري للتمويل - الطابق االأول - مكتب رقم: 1
هاتف رقم: 93025280

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي

جمدي بن عبد�لعاطي بن ح�سني �لعجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�ساحل ل�سناعة �لأنابيب �ش.م.م
يعلـن جمدي بن عبدالعاطي بن ح�سني العجمي اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـة ال�ساحل ل�سناعة 
االأنابيب �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1212535, وللم�سفي وحـده 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيـــر,  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيـــل  حـق 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
فلج القبائل - والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

بناية �خلياط رقم: 88  - �شقة رقم: 14 
�ش.ب: 321 ر.ب: 322

هاتف رقم: 96790509  فاك�ش رقم: 26755537
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي
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مركز املحا�شبة لتدقيق احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االآمال العالية للتجارة - تو�شية
يعلـن مركز املحا�سبة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـة االآمال العالية للتجارة - 
تو�سيــــــة, وامل�سجلـــة لــدى اأمانــــــــة ال�سجــــل الـتجـــــاري بالرقــــــم 8070440, وفقـــــــا التفـــاق 
ال�سركــاء املــوؤرخ 2021/3/15م, وللم�سفي وحـده حـق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام 
الغـيـــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
احلي التجاري - روي - حمافظة م�شقط 

بناية عوفيت - الطابق الرابع - مكتب رقم: 42
�ش.ب: 2816 ر.ب: 122 روي

هاتف رقم: 24706707 - 99220909 فاك�ش رقم: 24706800
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العربية للنقل البحري والتمثيل التجاري �ش.م.م

يعلـن مركز املحا�سبة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقوم بت�سفـية �سركـة العربية للنقل البحري 
والتمثيل التجاري �ش.م.م, وامل�سجلـــة لــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1011273, 
وللم�سفي وحـده حـق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة اأمــام الغـيـــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
احلي التجاري - روي - حمافظة م�شقط 

بناية عوفيت - الطابق الرابع - مكتب رقم: 42
�ش.ب: 2816 ر.ب: 122 روي

هاتف رقم: 24706707 - 92586103 فاك�ش رقم: 24706800
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�شفــي
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مكتب اأبو �سعود لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املناجل للتجارة - تو�سية
 - للتجارة  املناجل  �سركـة  بت�سفـية  يقوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  �سعود  اأبو  مكتب  يعلـن 
الـتجـــــاري بالرقـــم 2154021، وللم�سفي وحـده  ال�سجــــل  اأمانــــة  لــدى  تو�سية، وامل�سجلـــة 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيـــر،  اأمــام  الت�سفـيــة  فـي  ال�سركـــة  متثيـــل  حـق 

كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �ساللة - �سارع 23 يوليو - بناية طاقة - الطابق الثالث

هاتف رقم: 99558409 - 94536534 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي

مكتب دار املناقب لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مكارم االأندل�س التجارية - ت�سامنية
الأندل�س  مكارم  �سركـة  بت�سفـية  يقوم  اأنـه  احل�سابات   لتدقيق  املناقب  دار  مكتب  يعلـن 
التجارية - ت�سامنية، وامل�سجلـــة لــدى اأمانــــة ال�سجــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1049558، وفقـــا 
لتفـــاق ال�سركــاء املــوؤرخ 2021/3/16م،  وللم�سفي وحـده حـق متثيـــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيــة 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــة  الغـيـــر،  اأمــام 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  - محافظة الظاهرة 

هاتف رقم: 99775280 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلذور للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م 

يعلـن مكتب الرباعــي لتدقيــق احل�سابــات وال�ست�ســارات املاليـــة والإداريــة ب�سفـتــه امل�سفي 
ل�سركة اجلذور للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م، وامل�سجلة لـدى اأمانـــة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 

1112581، عـن انتهــــاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي

فهد بن يحيى بن جمعة الرئي�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شفوة بركاء للتجارة �ش.م.م 

يعلن فهد بن يحيى بن جمعة الرئي�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة �سفوة بركاء للتجارة �ش.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1034142، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة امل�شكن للم�شاريع الهند�شية �ش.م.م 

يعلن فهد بن يحيى بن جمعة الرئي�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة امل�سكن للم�ساريع الهند�سية 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1069484، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النور�ش الذهبي لال�شتثمار �ش.م.م 

يعلن فهد بن يحيى بن جمعة الرئي�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركة النور�ش الذهبي لال�ستثمار 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1831445، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي
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�شعيد بن خلفان الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبناء خلفان الرواحي للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن �سعيد بن خلفان الرواحي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة اأبنــاء خلفــان الرواحــي للتجــارة 
انتهاء  عـن   ،1038656 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاولت 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي

�شامل بن جمعة بن خلفان احلديدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلديدي والعامري للتجارة �ش.م.م

امل�سفي ل�سركــة احلديدي والعامري  يعلن �سامل بن جمعة بن خلفان احلديدي ب�سفـته 
للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1560352، عـن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي

حممد بن م�شلم بن ح�شن العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الوارف للتجارة 

يعلن حممد بن م�سلم بن ح�سن العامري ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة الوارف للتجارة، وامل�سجلة 
لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 2025604، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي

بخيت بن اأحمد بن بخيت اجلحفلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق ظفار للتجارة واملقاولت 

يعلن بخيت بن اأحمد بن بخيت اجلحفلــي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة اآفـــاق ظفــار للتجــارة 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،2093901 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  واملقاولت، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي
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خالد بن تعيب بن خمي�ش املحاجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية
ل�شركة خالد تعيب املحاجري واإخوانه للتجارة واملقاولت - تو�شية

املحاجري  تعيب  خالد  ل�سركــة  امل�سفي  ب�سفـته  املحاجري  بن خمي�ش  تعيب  بن  خالد  يعلن 
واإخوانه للتجارة واملقاولت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 4065719، 

عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي

حمد بن �شلطان بن م�شعود الكا�شبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة درة ي�شنت للتجارة - تو�شية
يعلن حمد بن �سلطان بن م�سعود الكا�سبي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة درة ي�سنت للتجارة - تو�سية، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1178721، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي

اإ�شماعيل بن عبداللـه بن حمد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اإ�شماعيل بن عبداللـه البلو�شي و�شريكه للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن اإ�سماعيل بن عبداللـه بن حمد البلو�سي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة اإ�سماعيل بن عبداللـه 
البلو�سي و�سريكه للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 

بالرقم 1094912، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي

جمعة بن عبداللـه بن �شعيد اجلعفري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول الأ�شخرة اجلديدة للتجارة - ت�شامنية
يعلن جمعة بن عبداللـه بن �سعيد اجلعفري ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة �سهول الأ�سخرة اجلديدة 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1168501، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي
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مكتب بيت املحا�شبة الدويل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو وائل الرحبي للتجارة - تو�شية

يعلن مكتب بيت املحا�سبة الدويل ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة اأبو وائل الرحبي للتجارة - تو�سية، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1699067، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي

حممد بن هالل بن علي الربيكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنائن وجده للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

للتجارة  وجده  جنائن  ل�سركــة  امل�سفي  ب�سفـته  الربيكي  علي  بن  هالل  بن  حممد  يعلن 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1116588، عـن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي

قي�ش بن �شامل بن �شعيد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مغامرات وت�شايل �ش.م.م

يعلن قي�ش بن �سامل بن �سعيد الرواحي ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة مغامرات وت�سايل �ش.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1305132، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي

ن�شر بن حممد بن اإبراهيم الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة يلو جراند للتجارة �ش.م.م

اإبراهيم الزدجايل ب�سفـته امل�سفي ل�سركــة يلو جراند للتجارة  يعلن ن�سر بن حممد بن 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،1149108 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي
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عبدالعزيز بن را�شد بن طناف اجلابري 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلوابر الدولية للمقاولت �ش.م.م

الدولية  ل�سركــة اجلوابر  امل�سفي  ب�سفـته  را�سد بن طناف اجلابري  بن  يعلن عبدالعزيز 
انتهاء  عـن   ،1240525 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للمقاولت 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدروازة امللكية - ت�شامنية

 - امللكية  الدروازة  ل�سركــة  امل�سفي  ب�سفـته  را�سد بن طناف اجلابري  بن  يعلن عبدالعزيز 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،1168087 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي

مكتب اأطل�ش - حما�شبون قانونيون وا�شت�شاريون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بات�ش ماكينة �ش.م.م

يعلن مكتــب اأطلــ�ش - حما�سبون قانونيــون وا�ست�ساريـــون - ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركــــة باتـ�ش 
ماكينة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 1253960، عـن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي

حمود بن �شلطان بن �شام�ش احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دواجن �شمال ال�شرقية - تو�شية

يعلــن حمــود بن �سلطـــان بن �سامـ�ش احلجـــري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركـــــة دواجــــن �سمـــــال 
انتهاء  بالرقم 1233385، عـن  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  ال�سرقية - تو�سية، وامل�سجلة لدى 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�شفــي
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