
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1397(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

بتعيـني �سفــراء غيـر مقيمـني. مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/46 
باإ�سـدار نظـام جامعـة التقنيـة والعلـوم التطبيقيـة. مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/47 

مبنــح اجلن�سيـــة العمانيــة. مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/48 
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات 

                                                  اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة الإرهــاب
قــــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2021/1   �ســادر فـي 2021/6/22 باإ�سدار الئحة اإجراءات 
تنفيذ قــرارات جملــ�س االأمــن ال�ســادرة مبوجــب 
الف�سل ال�سابــع مــن ميثــاق االأمــم املتحــدة حـــول 
منع وقمع االإرهاب ومتويله ومنع وقمع وعرقلة 

انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل ومتويله.
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة    

                                    وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات االخرتاع املمنوحة.

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

اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
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                                                الأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�ســات
اإعــــالن عــــن طــــرح املناق�ســـات اأرقام 19و 20و 2021/21.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيوة للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرايا اخلليج �س.م.م. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة محاجر الوادي �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنة الزهور لبيع وتوزيع االأزهار �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االألفي للخدمات التجارية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دلتا لتطوير االأعمال �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املبادلة للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق لل�سيافة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ايرام ال�سرق االأو�سط �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سار العايل املتكامل �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التميز لال�ست�سارات �س.�س.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحة للخدمات الطبية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفالج اخلليج الوطنية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلنجي العقارية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـيـــة ل�سركــــة احتاد االأخوة الذهبي الدولية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غياهيب الكامل للتجارة - ت�سامنية.

والدعاية  لل�سحافة  الرابحة  ال�سفقة  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 
واالإعالن �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بر�ساي�س للتجارة �س.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النخبة لل�سيافة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن ويهي املر �س.�س.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن حمدان بن اأحمد ال�سيابي واإخوانه - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع التنمية امل�ستدامة اخلليجية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرايا املتحدة للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ للرتاث وال�سياحة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الدولية لل�سناعات واخلدمات الهند�سية �س.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة  او ان جي �شاباليز )�شركة منطقة حرة( �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مزارز - محا�شبون قانونيون و�شركاه �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جمموعة القرم التجارية للهند�شة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شواعد الذهبية لالإن�شاءات والتعمري  �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القو�ش لالأدوات واملواد ال�شحية ومواد البناء  �ش.م.م.
و�شريكه  ال�شاعدي  �شعيد  حميد  علي  ل�شركة  الت�شفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

للتجارة - تو�شية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الرت�شي�ش احلديثة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شاللة للخدمات الفنية �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرباق للخدمات الفنية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ظالل الفيحاء للتجارة - ت�شامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأر�ش اخلري املتحدة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نه�شة العيينة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة علي بن عمران املنذري و�شريكه للتجارة - ت�شامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شم�ش ال�شاطعة لل�شفر وال�شياحة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نفق اخلليج �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العادل لتوريد قطع الغيار �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة معمل احليل للت�شوير �ش.�ش.و.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلديبية الدولية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الروعة املتحدة �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منارة ال�شعادة  املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منارة  �شحلنوت ال�شاملة للتجارة �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية لل�شركة العمانية ل�شناعة املر�شحات �ش.م.ع.ع.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شوار خور ال�شيابي �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مغيوث الدولية - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع بادية احلجرية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة  اأ�شرار الغيل للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع مهنا بن �شعيد العمريي للتجارة - ت�شامنية.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2021/46

بتعيـني �سفــراء غيـر مقيمـني

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

يعني اإبراهيم بن اأحمد بن محمد املعيني، �سفرينا لدى اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية، 

ليكون �سفريا لنا فوق العادة، ومفو�سا غري مقيم لدى جمهورية طاجيك�ستان.

املــادة الثانيـــة

يعني علي بن �سليمان بن �سعيد الدرمكي، �سفرينا لدى جمهورية ال�سودان، ليكون �سفريا 

لنا فوق العادة، ومفو�سا غري مقيم لدى جمهورية جنوب ال�سودان.

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي: 11 من ذي القعدة �سنـة 1442هـ

املـوافــــق: 22 من يونيــــــــــــو �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

- 7 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2021/47

باإ�سـدار نظـام جامعـة التقنيـة والعلـوم التطبيقيـة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/76 باإن�ساء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

يعمل باأحكام نظام جامعة التقنية والعلوم التطبيقية املرفق.

املــادة الثانيـــة

للجامعة  التنظيمية  الالئحة  التطبيقية  والعلوم  التقنية  جامعة  جمل�س  رئي�س  ي�سدر 

واللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ النظام املرفق، واإلى اأن ت�سدر ي�ستمر العمل باللوائح 

والقرارات احلالية مبا ل يتعار�س مع اأحكام النظام املرفق.

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي: 12 من ذي القعدة �سنـة 1442هـ

املـوافــــق: 23 من يونيــــــــــــو �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

نظـام جامعـة التقنيـة والعلـوم التطبيقيـة

 الف�ســل الأول

تكويـن اجلامعـة واأهدافهـا

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

اجلامعــــة: 

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية.

املجلــــــ�س: 

جمل�س اجلامعة.

الرئيـــــ�س: 

رئي�س اجلامعة.

الالئحــــة: 

الالئحة التنظيمية للجامعة. 

املــادة ) 2 (

جامعة التقنية والعلوم التطبيقية هيئة علمية للتعليم العايل والبحث العلمي والبتكار، 

متار�س اأن�سطتها فـي اإطار �سيا�سة الدولة للتعليم العايل والبحث العلمي والبتكار.

املــادة ) 3 (

محافظات  مختلف  فـي  والأكادمييات  والكليات  الفروع  من  عدد  من  اجلامعة  تتكون 

ال�سلطنة، ويجوز اأن تن�سئ فروعا اأو كليات اأو اأكادمييات اإذا اقت�ست احلاجة، بعد موافقة 

اجلهات املخت�سة، ويتكون كل فرع اأو كلية اأو اأكادميية من عدد من الأق�سام العلمية.

- 9 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

املــادة ) 4 (

تهدف اجلامعة اإلى حتقيق الآتي:

اأول: فـي جمال التعليم العايل:
1 - اإعــداد اأجيــال جامعيــة تعــي تراثهـا احل�ســاري والإ�سالمــي وحتــر�س على 

تر�سيخ اإميانها باللــه وولئها للوطن وال�سلطان.
العلمــــي  بالنهـــــج  وامللتزمــني  القويــم  باخللــق  املت�سفــيــــن  الطلبــة  اإعـــداد   -2
املعتمد على النف�س، وامل�ستعدين خلدمة الوطن واملحافظني على املكت�سبات 

واملقدرات الوطنية.
3- تاأهيل الطلبة اأكادمييا وفنيا ومهنيا فـي املجالت التقنية والتطبيقية.

4 - بناء قدرات الطلبة على الإبداع والبتكار والبحث العلمي واكت�ساب املهارات 
والتعلم الذاتي امل�ستمر مدى احلياة.

5- تطوير موارد ب�سرية موؤهلة فـي مختلف املجالت لتحقيق متطلبات التنمية 
امل�ستدامة.

الربامج  فـي  والتميز  لتحقيق اجلودة  التعليمية  للعملية  امل�ستمر  التجديد   -6
املطروحة. 

7- ا�ستقطاب الطلبة من مختلف الدول.
ثانيا: فـي جمال البحث العلمي والبتكار وريادة الأعمال:

1- تطويــر بيئــة داعمــة للبحـث العلمـي والبتكـار وريــادة الأعمــال ت�سهــم فـي 
�سناعة املعرفة وبناء قدرات وطنية مناف�سة.

2- اإجراء البحوث العلمية والدرا�سات للم�ساهمة فـي التنمية امل�ستدامة وامل�ساركة 
فـي اإيجاد احللول العلمية ملختلف التحديات.

3- ربط البحوث العلمية والدرا�سات بالروؤية امل�ستقبلية للدولة وخطط التنمية 
ال�ساملة.

4- تطوير كفاءة الباحثني واخلرباء فـي �ستى املجالت.
5- ت�سجيع الباحثني على توظيف مخرجات البحث العلمي والبتكار فـي �سوق 

العمل وريادة الأعمال.
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ثالثا: فـي جمال التعاون وال�سراكة محليا واإقليميا وعامليا:

1- التعاون الفاعل مع مختلف موؤ�س�سات املجتمع.

مع  اخلربات  وتبادل  والبتكار  والبحثية  العلمية  والروابط  التعاون  تعزيز   -2

اجلامعات واملوؤ�س�سات العلمية والبحثية محليا واإقليميا وعامليا.

3- تفعيل ال�سراكات مع مختلف القطاعات القت�سادية محليا واإقليميا وعامليا. 

رابعا: فـي جمال ال�ست�سارات العلمية:

1- تقدمي ال�ست�سارات العلمية ملختلف اجلهات املحلية والإقليمية والدولية.

2- العمل على اأن تكون اجلامعة بيت خربة فـي املجالني التقني والتطبيقي.

3- تهيئة البيئة اجلاذبة لتقدمي ال�ست�سارات العلمية فـي مختلف املجالت.

 الف�ســل الثانــي

جملــ�س اجلامعــة

املــادة ) 5 (

املجل�س،  رئي�س  القرار  ويحدد  الوزراء،  جمل�س  من  بقرار  ي�سكل  جمل�س  للجامعة  يكون 

ونائبه، واأع�ساء املجل�س، ومدة ع�سويتهم.

املــادة ) 6 (

يتولى املجل�س ر�سم ال�سيا�سة العامة للجامعة مبا يكفل حتقيق اأهدافها، وله على الأخ�س 

الآتي:

1 - اعتماد الهيكل التنظيمي للجامعة، بعد موافقة جمل�س الوزراء، واجلهات املخت�سة.

2 - اإقرار اللوائح التي تتطلبها جمالت العمل فـي اجلامعة.

3 - اعتماد امليزانية املالية ال�سنوية للجامعة، وح�سابها اخلتامي.

القواعد  وفق  اجلامعة  اأعمال  �سري  عن  والإداري  املايل  التدقيق  تقارير  اعتماد   -4

املالية املعتمدة.
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5 - املوافقة على التفاقيات والعقود التي تربمها اجلامعة مع الغري.

6 - اعتماد التقارير الدورية وال�سنوية املقدمة اإلى جمل�س الوزراء عن ن�ساط اجلامعة.

7 - اإقرار اخلطط امل�ستقبلية لتطوير اجلامعة على نحو ي�ستجيب للطلب املتزايد على 

التعليم اجلامعي وفقا ل�سيا�سة الدولة واملتغريات املحلية والإقليمية والعاملية.

8 - اعتماد اخلطط لتطوير الربامج فـي اجلامعة وخطط متطلبات التخرج.

9 - اعتماد خطط اجلامعة للبحث العلمي والبتكار وريادة الأعمال وال�سراكة والتعاون 

مع املجتمع.

10 - اعتمــاد اأعــداد الطلبــة املقبولـني �سنويــا فـي اجلامعــة بالتن�سيــق مـــع وزارة التعليـــم 

العايل والبحث العلمي والبتكار.

على  بناء  والفخرية  والحرتافية  واملهنية  العلمية  وال�سهادات  الدرجات  منح   -11

تو�سية املجل�س الأكادميي. 

فـي  التدري�س  واأع�ساء هيئة  الأكادميية  الوظائف  �سغل  اأ�س�س و�سوابط  اعتماد   -  12

اجلامعة والرتقية اإليها بعد موافقة اجلهات املخت�سة. 

13 - ت�سكيل جلان دائمة اأو موؤقتة من بني اأع�سائه اأو من غريهم تتولى درا�سة بع�س 

اإلى  تو�سياتها  ورفع  باخت�سا�ساته  ال�سلة  ذات  املو�سوعات  اأو  املحددة  امل�سائل 

املجل�س.

اأو جزئيا وفـي حال تعذر عقد الجتماع قبل  الدرا�سة فـي اجلامعة كليا  14 - تعليق 

تعليق الدرا�سة، يتم اأخذ موافقة رئي�س املجل�س، ويعر�س فـي اأول اجتماع للمجل�س 

لالإقرار.

15 - اأي موا�سيع اأخرى ذات �سلة باخت�سا�سات املجل�س. 
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 الف�ســل الثالــث
اإدارة اجلامعــة

املــادة ) 7 (

يتولى الرئيـ�س ت�سيـري �سوؤون اجلامعـة الإداريـة واملاليـة، وميثلهـا فـي �سالتهـا بالغيـر، واأمـام 

الق�ساء، وتكون له �سالحيات رئي�س الوحدة املن�سو�س عليها فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية.

ويعاون الرئي�س عدد من موظفـي اجلامعة على النحو الذي حتدده الالئحة.

املــادة ) 8 (

دون الإخالل باأحكام املادة )7( من هذا النظام، يخت�س الرئي�س بالآتي: 

بالتعليم  يت�سل  ما  وبالأخ�س  املجل�س  ي�سعها  التي  والقرارات  ال�سيا�سات  تنفيذ   -  1

والبحث العلمي والبتكار وريادة الأعمال وال�سراكة وخدمة املجتمع.

2 - الإ�سراف على الإدارة التنفيذية فـي اجلامعة لتوظيف اأحدث الأ�ساليب الإدارية 

مبا يحقق الفعالية والإنتاجية وبالتكامل مع اجلهات املخت�سة.

3 - العمل على بناء القدرات الوطنية من موظفـي اجلامعة وتاأ�سي�س بيئة عمل جاذبة 

للكفاءات ومواكبة للمتغريات.

واملواطنة، ومحافظة  والهوية  بيئة جامعية معززة لالنتماء  العمل على تكوين   -  4

على الثقافة العمانية مبا يتوافق مع التطور العاملي.

5 - اإ�سدار قرارات باإن�ساء الفروع والكليات واملراكز والأكادمييات واإلغائها اأو دجمها 

اأو تعديل هيكلها بعد موافقة كل من املجل�س، واجلهات املخت�سة.

6 - اإ�سدار قرارات باإن�ساء الدوائر واملراكز والأق�سام العلمية والإدارية واإلغائها اأو دجمها 

اأو تعديل هيكلها بعد موافقة كل من املجل�س، واجلهات املخت�سة.

موافقة  بعد  للفروع  الرئي�س  وم�ساعدي  الرئي�س  نواب  تعيني  قرارات  اإ�سدار   -  7

املجل�س.
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8 - و�سع اخلطط امل�ستقبلية لتوفري اأع�ساء هيئة التدري�س فـي مختلف التخ�س�سات 
هيئة  اأع�ساء  وظائف  لتويل  وتاأهيلهم  العمانيني  اإعداد  بخطط  اللتزام  مع 

التدري�س فـي �سوء الأ�س�س وال�سوابط التي ي�سعها املجل�س.
9 - اعتماد الدرجات وال�سهادات العلمية واملهنية الفخرية بعد موافقة املجل�س على 

منحها.
10 - متابعـة وتقويـم جميع عنا�سـر العمـل اجلامعـي ب�سفة دورية ورفع تقرير ب�ساأنها 

اإلى املجل�س.
11 - رفع التقرير ال�سنوي عن �سري العمل فـي اجلامعة اإلى جمل�س الوزراء بعد موافقة 

املجل�س.
املــادة ) 9 (

يكــون للجامعــة جملــ�س اأكادميــي ي�سكــل بقـــرار من الرئيــ�س، برئا�ستــه، وحتــدد الالئحــة 
اأع�ساءه، ونظام عمله.

املــادة ) 10 (

يخت�س املجل�س الأكادميي بالآتي:
الأعمال  وريادة  والبتكار  العلمي  والبحـث  بالتعليـم  املت�سلـة  ال�سيا�سـات  اقرتاح   -  1

وجميع �سوؤون اجلامعة.
2 - اقرتاح م�سروعات اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا النظام.

التدريـ�س والطلبـة  العلمــي وهيئــة  املت�سلــة بالدرا�ســة والبحــث  ال�ســوؤون  3 - تنظيــم 
والمتحانات والدرجات وال�سهادات العلمية واملهنية.

4 - اقرتاح م�سميات الدرجات العلمية واملهنية التي متنحها اجلامعة. 
5 - رفع التو�سية مبنح الدرجات وال�سهادات العلمية واملهنية للمجل�س.

6 - اقرتاح ا�ستحداث اأو تعديل اأو اإلغاء الوظائف الإ�سرافية الأكادميية واملوافقة على 
التعيني بها.

7 -  املوافقة على ترقية اأع�ساء هيئة التدري�س بعد موافقة اجلهات املخت�سة.
8 -  اإبداء الراأي فـي م�سروع امليزانية ال�سنوية للجامعة.

9 - اأي اخت�سا�سات اأخرى حتددها الالئحة.
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املــادة ) 11 (

واخت�سا�ساتها،  والأق�سام  والأكادمييات  والكليات  الفروع  ت�سكيل جمال�س  الالئحة  حتدد 

وتنظيم اجتماعاتها.

 الف�ســل الرابــع
هيئــة التدريــ�س

املــادة ) 12 (

تتكون هيئة التدري�س من الأ�ساتذة والأ�ساتذة امل�ساركني والأ�ساتذة امل�ساعدين واملحا�سرين 

واملحا�سرين امل�ساعدين ويعاونهم املدربون واملعيدون. ويجوز للجامعة ال�ستعانة باأ�ساتذة 

زائرين للتدري�س اأو للبحث العلمي اأو للتحكيم العلمي اأو لتقدمي ال�ست�سارات، على النحو 

الذي حتدده الالئحة.

املــادة ) 13 (

واإجراءات  لها،  امل�ساندة  والوظائف  الأكادميية،  الوظائف  �سغل  �سروط  الالئحة  حتدد 

مع  بالتن�سيق  الوظائف  هذه  ل�ساغلي  الوظيفية  ال�سوؤون  من  وغريها  والرتقية  التعيني 

اجلهات املخت�سة. 

 الف�سل اخلام�س
مالية اجلامعة
املــادة ) 14 (

تكون للجامعة ميزانية �سنوية م�ستقلة ترفع اإلى وزارة املالية بعد اعتمادها من املجل�س، 

وتبداأ ال�سنة املالية للجامعة فـي اليوم الأول من �سهر يناير، وتنتهي فـي احلادي والثالثني 

النظام  بهذا  العمل  تاريخ  الأولى من  املالية  ال�سنة  �سهر دي�سمرب من كل عام، وتبداأ  من 

وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من العام ذاته. 
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املــادة ) 15 (

تتكون موارد اجلامعة من الآتي:

1 - العتمادات التي تخ�س�س لها فـي امليزانية العامة للدولة.

2 - ريع عوائد مواردها.

موافقة  بعد  املجل�س  يقبلها  التي  الأخرى  واملنح  والتربعات  والإعانات  الهبات   -  3

جمل�س الوزراء.

4 - اأي موارد اأخرى يقرها املجل�س ويوافق عليها جمل�س الوزراء.

 الف�سـل ال�سـاد�س
اأحكــام ختاميــة

املــادة ) 16 (

فيما مل يرد به ن�س خا�س فـي هذا النظام والالئحة والقرارات ال�سادرة تنفيذا له، يعمل 

باأحكام قانون جامعة ال�سلطان قابو�س واللوائح ال�سادرة تنفيذا له.
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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2021/48

مبنــح اجلن�سيـــة العمانيــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

متنـح اجلن�سيـة العمانيـة لكـل مـن الـواردة اأ�سماوؤهـم فــي القائمـة املرفقـة.

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي: 13 من ذي القعدة �سنـة 1442هـ

املـوافــــق: 24 من يونيــــــــــــو �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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قائمــة باأ�سـمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة

ال�ســـــــــــــــم م

اأ�سمــــــــــاء �سالــــــــــــــم عبــــــــــــداللـه الربوانيـــــــــة1

اأمـل محمــــد بهــــي الديـــــن محمــد �سالـــح2

اأمينـــة عبدالرحمـــــــن مالـــــك البلو�سيـــــــــة3

بـي با�ســـا محمــد �ساحــــب محمـــــد قديــــر4

�سمينة حبيب محمد يعقوب خـان ميـان محمـد5

جمـال اأحمـد اأبو�سهاب عبـداللـه عبدال�سالم6

حــــــــــــال منـــــــــــــــــــاف طـــــالــــــــــب اللعيبـــــــــــــــــي7

خـــــــان بيبــــــي و�ســــــــــدل بــــــــالن البلو�سيـــــــة8

خديجـــــــــة بيجــــــــم رحمـــــــــث رحمـــان خــــان9

زوينـــــــــــــة زاهــــــــــــــر م�سبـــــــــــــح اجلهوريـــــــــة10

زيـــــب الن�ســــــاء محمـــد قا�ســــــم عبدالقــــادر11

زينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ميــــــــــــــــــــــــــــاه بـــــــــــــــــــــــــــــــاري12

�ســـــارة عبد الرحيــــــم محمـــــــــد البلو�ســـــــــي13

�سبــاء بيجــم محمـــد �سليـــم اأحمــد �سافــــي14

�سلمى غـــــالم ر�ســــول اإبراهيـــــــم البلو�سيــــة15

�سميـنـه غــــالم قــــــادر جاجيــــــان البلو�سيـــــة16

�سهناز اللـه بخــ�ش مال محمـد ح�سني بلو�ش17
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ال�ســـــــــــــــم م

فــــــــــاطمـــــــــــــــــــــة �ســــــــــالــــــــــــــــــــــــــــح محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــد18

فرحــــــانة رايـــ�ش �سيــخ ح�سيــن محمـد برهــــــــان19

فـــرحيـــــــــــــــــــن فـــاطمـــــــــــــــة محمــــــــــــــد يو�ســـــــــــــف20

فـوزيـــــة محمـد �سديــق عبدالكريـــــم البلو�سيــــة21

كـــــوثـــــــــــــر �سعيــــــد محمــــــد �سمبيــــــه البلو�سيــــــــة22

محمد دانيال حبيب مفتي حبيب الرحمن مفتي عبدالرحمن23

مـــــــــديحـــــــــــــــــــة فـــــريــــــــــــــــد علــــــــــــــــي اآل �سعيـــــــــــــــد24

مــــــــريــــــــــــــــــــــــم �سعيـــــــــــــــــد مبــــــــــــــــــــارك �سعيـــــــــــــــــد25

مفتـــي حبيب الرحمـــن مفتي عبدالرحمـــن مفتي عبداللطيف26

مـفيتـــــــــــــــــــــــــــــــــه مـكـــــــــــامـــــــــــــــــــــــي خــمـيـــــــــــــــــــــــــــــ�ش27

ممتـــــــــــــــــــــــــاز بــــــــافـــــــــــــــــــــــــا �ســـــــــــــــــــــاهيب �سيــــــــــــــــد 28

ن�سيمـــــــــــة عبــــــــــدالرحمـــــــــــــن حبيب بلو�ســــــــــــــــي29

نـــــــــــــــــــــــوري عبـــــــــــــــــد الواحـــــــــــــــــــــد عبـــــــــــــــــداللـه 30

تابــــع : قائمــة باأ�سـمــاء مــن منحــوا اجلن�سيــة العمانيــة
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اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب
قـــــــرار 

رقــــــم  1  /2021
باإ�صدار لئحة اإجراءات تنفيذ قرارات جمل�س الأمن ال�صادرة

 مبوجب الف�صل ال�صابع من ميثاق الأمم املتحدة حول منع وقمع الإرهاب 
ومتويله ومنع وقمع وعرقلة انت�صار اأ�صلحة الدمار ال�صامل ومتويله

ا�ستنادا اإلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97،
واإلى قانون مكافحة الإرهاب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/8، 

ال�سلطانـــي  باملر�ســـوم  ال�ســـادر  الإرهــاب  ومتويــــل  الأمــــوال  غ�ســل  مكافحــة  قانــون  واإلــى 
رقم 2016/30،

قرارات  تنفيذ  اإجراءات  ب�ساأن   2017/1 رقم  الإرهاب  ملكافحة  الوطنية  اللجنة  قرار  واإلى 
جمل�س الأمن ال�سادرة مبوجب الف�سل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة حول منع وقمع 

الإرهاب ومتويله، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

يعمل فـي �ساأن اإجراءات تنفيذ قرارات جمل�س الأمن ال�سادرة مبوجب الف�سل ال�سابع من 
ميثاق الأمم املتحدة حول منع وقمع الإرهاب ومتويله ومنع وقمع وعرقلة انت�سار اأ�سلحة 

الدمار ال�سامل ومتويله، باأحكام الالئحة املرفقة.
املــادة الثانيــــة

ال�سادرة مبوجب  الأمن  تنفيذ قرارات جمل�س  اإجراءات  ب�ساأن  القرار رقم 2017/1  يلغى 
الف�ســـل ال�سابــع من ميثــاق الأمــم املتحـدة حـول منع وقمــع الإرهــاب ومتويلـه امل�سار اإليــه، 

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

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

�صـدر فـي: 11 من ذي القعدة  1442هـ
املـوافــــق: 22 من يونيــــــــــــو  2021م

اللواء الــركن/ �صليمان بن خالد الزكواين 
                                                                        رئـيــ�س اللـجـنــة الـوطـنـيـة ملكافحـة الإرهـاب
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لئحة اإجراءات تنفيذ قرارات جمل�س الأمن ال�صادرة
 مبوجب الف�صل ال�صابع من ميثاق الأمم املتحدة حول منع وقمع الإرهاب

 ومتويله ومنع وقمع وعرقلة انت�صار اأ�صلحة الدمار ال�صامل ومتويله
الف�صــل الأول

تعريفـــات 
املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها املعنى ذاته املن�سو�س 
والعبارات  للكلمات  يكون  كما  الإرهاب،  ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  قانون  فـي  عليه 

الآتية املعنى املبني قرين كل منها، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:
اأ - اللجنـــة: 

اللجنة الوطنية ملكافحة الإرهاب.
ب - الأمــوال:

املعنى ذاته املن�سو�س عليه فـي املادة )1( من قانون مكافحة غ�سل الأموال ومتويل 
واإعادة  والتاأمني  والإلكرتونية،  الفرتا�سية  العمالت  اإلى  بالإ�سافة  الإرهاب 
التاأمني، وجميع اأنواع اللتزامات املالية، واحل�س�س فـي اأعمال وراأ�س مال التاجر 

الفرد وال�سركات، والديون والتزاماتها.
ج - املوارد القت�صادية: 

اأم محتملة،  اأنواعها، مادية وغري مادية، منقولة وثابتة، فعلية  الأ�سول بجميع 
املعدات،  اأو خدمات، ومنها:  ب�سائع  اأو  اأموال  للح�سول على  ا�ستخدامها  وميكن 
كال�سفن  الثابتة  الطبيعة  ذات  املواد  وكافة  والرتكيبات،  والتجهيزات  والأثاث، 
والأثرية  الفنية  واملنتجات  الب�سائع  من  املخزون  وكذلك  واملركبات،  والطائرات 
امل�سفاة  واملنتجات  وم�ستقاته،  ومنتجاته  والنفط  وال�سلع،  والذهب  واملجوهرات 
ومن�ساآت امل�سافـي البرتولية، والكيماويات، والزيوت، واملعادن، والأخ�ساب، واملوارد 
اأو  فيها  امل�ستخدمة  واملواد  واحلديثة،  التقليدية  باأنواعها  والأ�سلحة  الطبيعية، 
العبوات  لت�سنيع  ا�ستخدامها  ميكن  التي  واملكونات  اخلام،  كاملواد  ت�سنيعها،  فـي 
النا�سفة، وبراءات الخرتاع، والعالمات التجارية، وحقوق الطبع، وجميع اأ�سكال 
حقوق امللكية الفكرية، وتقدمي خدمات ا�ست�سافة الإنرتنت، واخلدمات املرتبطة 

بها.
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د - جتميد الأموال واملوارد القت�صادية: 
حظر نقل الأموال واملوارد القت�سادية اأو حتويلها اأو الت�سرف فيها اأو تغيريها 
اأو ا�ستخدامها اأو التعامل بها اأو حتريكها مبا قد ينجم عنه تغيري فـي حجمها 
اأو كميتها اأو موقعها اأو ملكيتها اأو حيازتها اأو طبيعتها اأو وجهتها، اأو قد ي�سمح 

با�ستخدام هذه الأموال اأو املوارد القت�سادية باأي طريقة ولأي غر�س.
هـ - ال�صخ�س: 

ال�سخ�س الطبيعي اأو العتباري، وت�سمل الفرد، واملجموعات، والكيانات بح�سب 
الأحوال.

و - القائمة: 
وت�سمل القائمة املحلية التي يدرج فيها اأ�سمـاء وفقــا لأحكــام هــذه الالئحــة عن 

طريق الدعاء العام، والقوائم الأممية التابعة ملجل�س الأمن وجلنة العقوبات.
ز - جلنة العقوبات: 

اأي من جلان العقوبات التابعة ملجل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة املن�ساأة مبوجب 
قرارات جمل�س الأمن رقم 1267 )1999(، و1989 و2253 )جلنة عقوبات القاعدة 
وداع�س(، و1988 )2011( )جلنة العقوبات اخلا�س بالقرار 1988( و1718 )2006(، 

وجميع القرارات الالحقة.
ح - القرارات ذات ال�صلة ال�صادرة عن جمل�س الأمن: 

قرارات واإجراءات جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة ال�سادرة مبوجب الف�سل 
ومنع  ومتويله  الإرهاب  وعرقلة  ملنع  الهادفة  املتحدة  الأمم  ميثاق  من  ال�سابع 
اأرقام:  القرارات  ومنها  ومتويله،  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  انت�سار  وعرقلة  وقمع 
 ،2231 ،2094 ،2087 ،1874 ،1540،1718 ،2255 ،2253 ،2178 ،1452 ،1373 ،1267(

2270، 2321، 2356، 2462( وجميع القرارات والإجراءات الالحقة ذات ال�سلة.
ط - اأ�صلحة الدمار ال�صامل: 

املحليــة،  القوانــني  فـي  املحــددة  والكيميائيــة  والبيولوجيــة  النوويـــة  الأ�سلحـــة 
والتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات ال�سلة.
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الف�صــل الثانــي 

جتميـد الأمـوال واملـوارد القت�صاديـة

املــادة ) 2 (
اململوكة  القت�سادية  واملوارد  الأموال  جتميد  م�سبق،  اإخطار  ودون  ال�سخ�س،  على  يجب 
لالأ�سخا�س املدرجني فـي القائمة، اأو فـي القرارات ذات ال�سلة ال�سادرة عن جمل�س الأمن، فورا 
وفـي مدة ل تزيد على )24( اأربع وع�سرين �ساعة من وقت ن�سر تلك القوائم اأو القرارات، 
اأو  اإدارتهم  اأي منهم، والأ�سخا�س الواقعني حتت  اأو نيابة عن  وكذلك من يعمل با�سمهم 
�سيطرتهم، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، �سواء كانت امللكية بالكامل اأم بال�سرتاك، و�سواء 
كانت تلك الأموال واملوارد فـي حيازتهم الفعلية اأم حتت �سيطرتهم الفعلية ب�سكل مبا�سر اأو 
غري مبا�سر، وكذلك الأموال واملوارد القت�سادية التي تن�ساأ اأو تتح�سل اأو تنتج عن الأموال 
احل�سابات  على  امل�ستحقة  والعوائد  والفوائد  منهم،  لأي  اململوكة  القت�سادية  واملوارد 
املجمدة والدفعات امل�ستحقة مبوجب العقود اأو التفاقات اأو اللتزامات النا�سئة قبل دخول 

هذه الالئحة حيز النفاذ.

املــادة ) 3 (

مع عدم الإخالل باأحكام الف�سل الثالث من هذه الالئحة، يحظر اإتاحة الأموال اأو املوارد 
القت�سادية، اأو تقدمي اأي خدمات، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، اإلى اأو ل�سالح الأ�سخا�س 

املجمدة اأموالهم وفقا للمادة )2( من هذه الالئحة.

املــادة ) 4 (

فـي حال التجميد وفقا حلكم املادة )2( من هذه الالئحة، يجب على من قام بالتجميد 
اإبالغ اللجنة بذلك خالل )3( ثالثة اأيام من تاريخ التجميد.

املــادة ) 5 (

تلتزم املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح 
واجلهات الرقابية بالآتي: 

1- اإبالغ اللجنة فور العلم اأو ال�ستباه باأن اأحد عمالئها احلاليني اأو ال�سابقني، اأو اأي 
�سخ�س تتعامل معه، اأو �سبق لها التعامل معه باأي طريقة كانت اأو حاول التعامل 

معها، من الأ�سخا�س املن�سو�س عليهم فـي املادة )2( من هذه الالئحة.
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2- عدم اإبالغ اأو اإخطار ال�سخ�س اأو غريه عن نيتها فـي القيام باإجراءات التجميد.
3 - تزويد اللجنة بكافة املعلومات املتوفرة لديها عن و�سع الأموال واملوارد القت�سادية 
اخلا�سة بالأ�سخا�س املن�سو�س عليهم  فـي املادة )2( من هذه الالئحة، واأي اإجراء 
مت اتخاذه ب�ساأنها، وعن طبيعة الأموال اأو املوارد القت�سادية املجمدة ومقدارها، 
واأي معلومات اأخرى ذات �سلة اأو من �ساأنها ت�سهيل اللتزام بالإجراءات املن�سو�س 
املقدمة  املعلومات  ودقة  �سحة  من  التحقق  وللجنة  الالئحة،  هذه  فـي  عليها 
بالطريقة التي تراها منا�سبة، وتقوم اللجنة باإر�سال تلك املعلومات اإلى اجلهات 

املخت�سة لتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ساأنها.
اأ�سماء  حتديث  من  للتحقق  وذلك  دوري،  ب�سكل  بياناتها  قواعد  بفح�س  القيام   -  4

الأ�سخا�س الواردة فـي القائمة.
الف�صــل الثالــث 

الإعفـاءات مـن تدابيـر التجميـد
املــادة ) 6 (

يجوز لأي �سخ�س يتاأثر بالتجميد وفقا حلكم املادة )2( من هذه الالئحة واحلظر وفقا 
حلكم املادة )3( من هذه الالئحة، ممن ترد اأ�سماوؤهم فـي القوائم، اأن يوجه طلبا كتابيا 
لالدعاء العام لرفع التجميد اأو تعديله، ويجب البت فـي هذا الطلب خالل )30( ثالثني 
يوما من تاريخ تقدميه بالتن�سيق مع اللجنة، ويعترب مرور هذه املدة دون رد رف�سا للطلب، 
وفـي جميع الأحوال يجب اأن يكون رف�س الطلب م�سببا، ويجوز التظلم من قرار الرف�س 
اأمام املحكمة املخت�سة خالل )60( �ستني يوما من تاريخ علم �ساحب الطلب برف�س طلبه.

املــادة ) 7 (

هذه  من   )6( املادة  لن�س  وفقا  تعديله  اأو  التجميد  رفع  طلب  قبول  عند  العام  لالدعاء 
الالئحة اأن ياأمر بتعديل التجميد اأو رفعه، اإذا تبني اأن مقدم الطلب لي�س هو من كان من 
املفرت�س اأن يدرج فـي القوائم اأو اأنه طرف ثالث ح�سن النية، ويقت�سر الرفع اأو التعديل 
على الأموال واملوارد القت�سادية التي مل يتعني اأن تكون محال للتجميد ابتداء،  ويجب اأن 

يتم ن�سر القرار فـي اجلريدة الر�سمية. 
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املــادة ) 8 (

لكل ذي م�سلحة مت جتميد اأمواله اأو موارده القت�سادية وفقا للمادة )2( من هذه الالئحة 
واأي �سخ�س متاأثر بالتجميد تقدمي طلب كتابي اإلى الدعاء العام للح�سول على ت�سريح 
للو�سول اإلى كامل تلك الأموال اأو املوارد اأو جزء منها، لغر�س امل�سروفات الأ�سا�سية الآتية: 
الغذائية  املواد  تكاليف  ذلك  فـي  مبا  الأ�سا�سية،  اأو  ال�سرورية  النفقات  ت�سديد   - اأ 
والأدوية والعالج الطبي والإيجار والرهن العقاري وال�سرائب واأق�ساط التاأمني 
ور�سوم وفواتري اخلدمات كاملاء والكهرباء والغاز والت�سالت، وذلك �سمن احلدود 

املعقولة.
املرتبطة  وتلك  وال�سيانة  النفقات اخلا�سة باحلفظ  و�سداد  املهنية  الر�سوم  دفع   - ب 

بتاأمني اخلدمات القانونية، وذلك �سمن احلدود املعقولة.
ج - دفع اأتعاب ور�سوم خدمات اإدارة الأموال واملوارد القت�سادية املجمدة. 

التن�سيق  بعد  اإل  واملوارد  الأموال  تلك  اإلى  بالو�سول  الت�سريح  العام  لالدعاء  يجوز  ول 
مع اللجنة. وبالن�سبة لالأموال واملوارد املجمدة وفقا للقائمة الأممية، فيجب على اللجنة 
اإخطــار جملــ�س الأمــن التابــع لالأمــم املتحــدة اأو جلنــة العقوبــــات التابعـــة لــــه ذات ال�سلــة 
- بح�سب الأحوال - ويكون الت�سريح فـي حالة عدم تلقي اعرتا�س اأو اإخطار من اأي منهما 

خالل )5( خم�سة اأيام عمل من تاريخ الإخطار.

املــادة ) 9 (

لكل ذي م�سلحة مت جتميد اأمواله اأو موارده القت�سادية وفقا للمادة )2( من هذه الالئحة، 
واأي �سخ�س متاأثر بالتجميد اأو احلظر وفقا للمادة )3( من هذه الالئحة، اأن يتقدم بطلب 
ب�سكل  واملوارد  الأموال  تلك  اإلى  للو�سول  ت�سريح  على  للح�سول  العام  لالدعاء  مكتوب 
كامل اأو جزئي لأ�سباب اأخرى غري تلك املن�سو�س عليها فـي املادة )8( من هذه الالئحة، 
التن�سيق  بعد  اإل  واملوارد  الأموال  تلك  اإلى  بالو�سول  الت�سريح  العام  لالدعاء  يجوز  ول 
مع اللجنة. وبالن�سبة لالأموال واملوارد املجمدة وفقا للقائمة الدولية، فيجب على اللجنة 
اإخطار جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة اأو جلنة العقوبات ذات ال�سلة - بح�سب الأحوال -
التابع لالأمم  اإل بعد تلقي موافقة جمل�س الأمن  ول يجوز الت�سريح فـي هذه احلالة 

املتحدة اأو جلنة العقوبات ذات ال�سلة.
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املــادة ) 10 (
يجب على الدعاء العام البت فـي الطلب املقدم اإليه مبوجب اأحكام هذا الف�سل خالل )30( 
ثالثني يوما من تاريخ تقدمي الطلب مكتمال بعد التن�سيق مع اللجنة، ويعترب م�سي هذه 
املدة دون رد رف�سا للطلب، وفـي جميع الأحوال يجب اأن يكون قرار الرف�س م�سببا، ويجوز 

ملقدم الطلب التظلم اأمام املحكمة املخت�سة خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ الرف�س.
 ولالدعاء العام - فـي حال قبول الطلب - ت�سمني الت�سريح بع�س ال�سروط والقيود التي 
يراها �سرورية ل�سمان عدم ا�ستخدام الأموال واملوارد القت�سادية فـي الإرهاب اأو متويله، 

اأو فـي الت�سلح اأو انت�سار اأ�سلحة الدمار ال�سامل.

املــادة ) 11 (

للجنة عند ظهور وقائع ت�سري اإلى اأن الأموال اأو املوارد القت�سادية امل�سرح  برفع التجميد 
عنها - كليا اأو جزئيا - قد ت�ستخدم فـي الإرهاب اأو متويله، اأو فـي الت�سلح اأو انت�سار اأ�سلحة 
الدمار ال�سامل، اأو اأي جرمية اأخرى، اأن تخطر الدعاء العام لإ�سدار قرار باإلغاء الت�سريح.

املــادة ) 12 (

وقرار جمل�س   ،)1737( رقم:  الأمن  لقرار جمل�س  تطبيقا  يتم  الذي  التجميد  يحول  ل 
الأمن رقم: )2231(، من ت�سديد اأي التزامات م�ستحقة مبوجب اأي عقد �سبق اإبرامه قبل 

اإدراج ال�سخ�س فـي القائمة، مع مراعاة الآتي:
والتكنولوجيا  وال�سلع  واملعدات  املواد  من  باأي  مرتبط  غري  العقد  اأن  من  التاأكد  اأ- 
املحددة  والو�ساطة واخلدمات  وال�ستثمار  املالية  وامل�ساعدة  والتدريب  وامل�ساعدة 

فـي قرار جمل�س الأمن رقم )2231( والقرارات الالحقة له.
ب - �سمان عدم ت�سليم الدفعات املالية لأي �سخ�س خا�سع للتدابري املن�سو�س عليها 
فـي الفقرة )6( من املرفق )ب( من قرار جمل�س الأمن رقم )2231(، ب�سكل مبا�سر 

اأو غري مبا�سر.
ج - قيــام اللجنــة باإخطــار جملــ�س الأمــن التابع لالأمــم املتحــدة بنيــة الدعــاء العــام 
اإجـراء اأو تلقي الدفعات املالية اأو الت�سريح برفع التجميد عن الأموال اأو املوارد 
القت�سادية لهذا الغر�س، ح�سب الأحوال، قبل )10( ع�سرة اأيام عمل من التاريخ 

املحدد للقيام بالإجراء. 
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الف�صــل الرابــع   

الإدراج والإزالـة مـن القائمـة املحليـة

املــادة ) 13 (

 ،)1737( رقم:  الأمن  جمل�س  لقرار  وفقا  املحلية  التجميد  قائمة  فـي  الإدراج  مبعايري  يعمل 
تلقاء  من  اللجنة،  من  قرار  على  بناء  املحلية،  القائمة  فـي  بالإدراج  العام  الدعاء  ويقوم 
نف�سها اأو بناء على طلب من اأي جهة خارجية بعد التحقق منه وقبوله، الأ�سخا�س الذين 
تتوفر فـي حقهم اأ�سباب معقولة لال�ستباه اأو العتقاد باأنهم قد ارتكبوا اأو يحاولون ارتكاب 
الذين يقومون  والأ�سخا�س  ارتكابه،  بت�سهيل  اأو يقومون  ي�ساركون فيه،  اأو  اإرهابي،  عمل 
باأي من ذلك نيابة عنهم، اأو بنـــاء علــى توجيهاتهـــم، والأ�سخــــا�س الواقعني حتت امللكيــــة 

اأو ال�سيطرة املبا�سرة اأو غري املبا�سرة لأي منهم.

املــادة ) 14 (

كان  ما  اإذا  لتحديد  �سخ�س  باأي  متعلقة  وبيانات  اأي معلومات  للجنة جمع وطلب  يجوز 
يتم  اإخطار من  اللجنة وغريهم  اأع�ساء  املحلية، ويحظر على  القائمة  فـي  اإدراجه  يجب 

النظر فـي اإدراجه.

املــادة ) 15 (

القائمة  فـي  اأخرى  دولة  من  �سخ�س  لإدراج  خارجية  جهة  من  طلب  تلقي  عند  للجنة 
املحلية، اأن تطلب من تلك اجلهة تزويدها باأكرب قدر ممكن من املعلومات التي قد ت�ساعد 
لتحديد هوية ال�سخ�س املطلوب اإدراجه، ومن تلك املعلومات: ال�سم، واملعلومات الالزمة 
لتحديد هوية ال�سخ�س ب�سكل دقيق واأكيد، بالإ�سافة اإلى اأي معلومات ت�ساعد فـي التاأكد 
الالئحة،  املادة )13( من هذه  فـي  الذين مت حتديدهم  الأ�سخا�س  ال�سخ�س هو من  باأن 
باإجراءات  للقيام  العام  الدعاء  واإخطار  تاأخري  دون  الطلب  ذلك  فـي  البت  اللجنة  وعلى 

الإدراج.

املــادة ) 16 (

يجب على الدعاء العام، بناء على قرار اللجنة وفقا للمادة )15( من هذه الالئحة، اإدراج 
الأ�سخا�س فـي القائمة املحلية دون اإخطار م�سبق للمطلوب اإدراج ا�سمه فـي تلك القائمة، 
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وبغ�س النظر عن اأي اإجراءات تتم ب�ساأنه من حتقيق اأو محاكمة اأو غريها، وعلى اللجنة 
على  ويجب  الإدراج،  بقرار  املخت�سة  واجلهات  الرقابية  واجلهات  املالية  املوؤ�س�سات  اإبالغ 

الدعاء العام ن�سر القرار فـي اجلريدة الر�سمية.

املــادة ) 17 (

يجوز للجنة اأن تطلب من اأي جهة خارجية اإدراج اأي �سخ�س مبوجب اأحكام هذه الالئحة 
فـي قوائمها املحلية اأو الإقليمية اأو الأممية، على اأن يرفق بالطلب اأكرب قدر ممكن من 
املعلومات حول هوية ال�سخ�س، بالإ�سافة اإلى معلومات محددة تدعم طلب الإدراج، ومن 
تلك املعلومات: ا�سم املطلوب اإدراجه، واأي معلومات لزمة لتحديد هوية ال�سخ�س ب�سكل 
دقيق واأكيد وتدعم اأن ال�سخ�س هو من الأ�سخا�س الذين مت حتديدهم فـي املادة )13( من 

هذه الالئحة.

املــادة ) 18 (

يجوز لأي �سخ�س اأدرج فـي القائمة املحلية اأن يقدم طلبا مكتوبا اإلى الدعاء العام لإزالة 
ا�سمه منها، وفقا لالإجراءات الآتية:

اأ- يتولى الدعاء العام درا�سة الطلب والبت فيه خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ 
تقدميه مكتمال بعد التن�سيق مع اللجنة، ويعترب م�سي هذه املدة دون رد رف�سا 
ملقدم  ويجوز  م�سببا،  الرف�س  قرار  يكون  اأن  يجب  الأحوال  وفـي جميع  للطلب، 
الطلب التظلم من قرار الرف�س اأمام املحكمة املخت�سة خالل )30( ثالثني يوما 

من تاريخ الرف�س.
ب - يقوم الدعاء العام باإزالة ا�سم املقبول طلبه من القائمة ورفع التجميد عن كافة 

اأمواله وموارده القت�سادية املجمدة، ون�سر القرار فـي اجلريدة الر�سمية.
ج - تقوم اللجنة فورا باإخطار كافة املوؤ�س�سات املالية والأعمال واملهن غري املالية والهيئات 
غري الهادفة للربح واجلهات املخت�سة بالقرار ال�سادر باإزالة ال�سخ�س من القائمة 
املحلية، وعلى تلك اجلهات رفع التجميد عن الأموال واملوارد القت�سادية لذلك 
ال�سخ�س، خالل مدة ل تزيد على )24( اأربع وع�سرين �ساعة من  تاريخ الإخطار.
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الف�صــل اخلامــ�س

الإخطـار بالإدراج فـي القائمـة والإزالـة منهـا

املــادة ) 19 (

فـي  الإدراج  قرار  به  مرفقا  ال�سخ�س  اإلى  كتابي  اإخطار  ت�سليم  العام  الدعاء  على  يجب 

القائمة املحلية اأو الإزالة منها، وفقا لالآتي:

اأ- اإخطار الإدراج فـي القائمة املحلية: ويكون م�ستمال على الوقائع القابلة للن�سر، 

متمثلة فـي اأ�سباب الإدراج فـي القائمة، وقواعد واإجراءات طلب الإزالة منها.

ب - اإخطار الإزالة من القائمة املحلية: ويكون م�ستمال على اأ�سباب الإزالة من القائمة.

     ج - يتم الإخطار وفقا لالآتي: 

1 - اإذا كان ال�سخ�س مقيمــا فـي ال�سلطنــة،  فيتــم اإخطــاره مبا�سرة اأو عرب الربيد 

الإلكرتوين، اأو اأي و�سيلة اأخرى متاحة.

2 - اإذا كان ال�سخ�س غري مقيم فـي ال�سلطنة، فيتم اإخطاره عرب وزارة اخلارجية 

اإلى ممثل حكومة الدولة حيث يقيم اأو يوجد ال�سخ�س املراد اإخطاره.

3 - اإذا كان مكان وجود ال�سخ�س جمهول، فيتم اإر�سال الإخطار عرب وزارة اخلارجية 

اإلى ممثل حكومة الدولة التي يحمل ال�سخ�س جن�سيتها.

الف�صــل ال�صــاد�س 

اقتـراح الإدراج فـي القائمـة الأمميـة والرفـع منهـا 

املــادة ) 20 (

يعمل مبعايري الإدراج فـي قوائم التجميد الأممية وفقا لقرارات جملـ�س الأمن الدويل 

اأرقام: 1267 )1999(، 1989 )2011(، 1988 )2011(، 1718 )2006(، 2231 )2015(، وجميع 

القرارات الالحقة اخلا�سة مبعايري الإدراج، وعلى الدعاء العام ن�سر القوائم الأممية اإلى 

املوؤ�س�سات املالية، والأعمال واملهن غري املالية واجلهات الرقابية املخت�سة.
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املــادة ) 21 (

يجب على اللجنة فـي احلالت التي تتوفر لديها اأ�سباب معقولة واأدلة كافية لالعتقاد باأن 
ال�سخ�س ي�ستوفـي معايري الإدراج املن�سو�س عليها فـي القرارات ذات ال�سلة ال�سادرة عن 
جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة، اأن تخطر جمل�س الأمن اأو جلنة العقوبات ذات ال�سلة 

لإدراج ال�سخ�س فـي القائمة الأممية، وفقا لالآتي:
 اأ- اأن يكون القرتاح دون اإخطار م�سبق للمطلوب اإدراج ا�سمه فـي تلك القائمة، وبغ�س 

النظر عن اأي اإجراءات تتم ب�ساأنه من حتقيق اأو محاكمة اأو غريها.
املعتمدة من قبل  النموذجية  وال�ستمــارة  وفقــا لالإجــراءات  القــرتاح  يكــون  اأن   - ب 

جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة اأو جلنة العقوبات ذات ال�سلة.
ويجوز للجنة طلب املعلومات والبيانات التي تراها �سرورية لذلك، من اجلهات املخت�سة.

املــادة ) 22 (

فـي  اإدراجه  مت  ال�سلطنة،  فـي  للعمل  مقرا  ميلك  اأو  مقيم  اأو  عماين  �سخ�س  لأي  يجوز 
القائمة الأممية اأن يقدم طلبا برفع ا�سمه منها اإلى الدعاء العام، وذلك وفقا لالإجراءات 
ال�سلة، على  العقوبات ذات  املتحدة وجلنة  التابع لالأمم  الأمن  املعتمدة من قبل جمل�س 
اأن يقوم الدعاء العام باإحالة الطلب اإلى اللجنة لإحالته اإلى جمل�س الأمن التابع لالأمم 

املتحدة اأو جلان العقوبات ذات ال�سلة بح�سب الأحوال.

الف�صــل ال�صابــع 

التزامـات املوؤ�ص�صـات املاليـة والأعمـال واملهـن غيـر املاليـة 

واجلمعيـات والهيئـات غيـر الهادفـة للربـح

املــادة ) 23 (

 يجب على املوؤ�س�سات املالية، والأعمال واملهن غري املالية، واجلمعيات والهيئات غري الهادفة 
للربح اللتزام بتطبيق الأحكام املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة، وعلى الأخ�س الآتي:

اأ - املتابعة الدورية وامل�ستمرة للتعديالت والتحديثات التي تتم على القوائم، وفح�س 
قوائم البيانات الداخلية. 

باملتطلبات  اللتزام  ل�سمان  الالزمة  الداخلية  والإجراءات  ال�سوابط  اعتماد   - ب 
املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة، وتطبيقها ب�سكل فعال. 
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املــادة ) 24 (

يجب على اللجنة بالتن�سيق مع اجلهات الرقابية املخت�سة واجلهات ذات العالقة تزويد 
للربح  الهادفة  غري  والهيئات  واجلمعيات  املالية  غري  واملهن  والأعمال  املالية  املوؤ�س�سات 

بالإر�سادات والتعليمات اخلا�سة بتطبيق اأحكام هذه الالئحة.

املــادة ) 25 (

املوؤ�س�سات  التزام  اللجنة التحقق من  بالتن�سيق مع  الرقابية املخت�سة  يجب على اجلهات 
املالية والأعمال واملهن غري املالية واجلمعيات والهيئات غري الهادفة للربح باأحكام هذه 

الالئحة.

الف�صــل الثامــن 

اجلــزاءات الإداريــة

املــادة ) 26 (

ومتويل  الأموال  غ�سل  مكافحة  قانون  عليها  ين�س  اأ�سد  عقوبة  باأي  الإخالل  عدم  مع 
الإرهــــاب اأو اأي قانون اآخر، تفر�س غرامة اإدارية على كل من يخالـــف اأحكــــام املادتني )2( و)3( 
من هذه الالئحة ل تقل عن )10000( ع�سرة اآلف ريال عماين، ول تزيد على ما يعادل 
قيمة الأموال اأو املوارد القت�سادية محل التجميد، كما تفر�س غرامة اإدارية ل تقل عن 
)5000( خم�سة اآلف ريال عماين، ول تزيد على )20000( ع�سرين األف ريال عماين على 

كل من يخالف اأحكام الالئحة الأخرى.

املــادة ) 27 (

تتولى اجلهات الرقابية املخت�سة - كل فـي جمال اخت�سا�سه - فر�س وتوقيع الغرامات 
الإدارية املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة، وذلك بعد التن�سيق مع اللجنة.
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويــج اال�ستثمار
اإعـــــالن

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

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

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

رمـوز البيانــات الببليوجرافـية

الرمـــــــزالبيـان الببليوجرافـي

11رقم الرباءة

12نوع الرباءة
21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

30بيانات االأ�سبقية

44تاريخ الن�سر عن قبول الطلب

45تاريخ الن�سر عن الرباءة

51الت�سنيف الدويل

54ت�سمية االخرتاع

57الو�سف املخت�سر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية

74ا�سم الوكيل
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�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�سناعــة

 وترويــج اال�ستثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة
دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة 

)22(2018/9/13
)21(OM/P/2018/00277

)44( 2021/2/7
اجلريدة الر�سمية رقم : 1378

)45(
)11(409

B60R 21/00, 21/01, 22/32, B60K 28/14, G08G 1/0968Int.Cl.(51)
علي بن �سامل بن علي البو�سعيدي 1)71(

2

علي بن �سامل بن علي البو�سعيدي1)72( 
2

)73(1
2

)74(1
2

)30(

)54(
ت�سمية االخرتاع

جهاز الطوارئ فـي املركبات
تبداأ احلماية من 2018/09/13 وتنتهي بتاريخ 2038/09/12

)57( الو�سف املخت�سر
املركبة )مدعومة برابط  الطوارئ فـي  اآليا فـي حالة  اإر�سال ر�سائل ن�سية  املركبات يعمل على  الطوارئ فـي  جهاز 
موقع احلادث عن طريق برجمة GSM مع GPS( اإلى فرق الطوارئ املخت�سة و اإلى اأحد اأقارب ال�سائق اأي�سا. حيث 
حتتوي هذه الر�سائل على بيانات املركبة وحتديد زمن وقوع احلادث وغريها من البيانات ال�سرورية. كما اأن اجلهاز 
يحتوي على جمموعة اأجهزة اإنقاذ ذكية ملختلف اأنواع احلاالت الطارئة )االإطفاء االآيل للحريق، �سندوق االإ�سعافات 
االأولية الذكي، م�ست�سعر م�ستوى املاء للإنقاذ من الغرق، م�ست�سعر نب�سات القلب فـي حالة النوبات املفاجئة، ال�سوت 
ال�سيارة فور وقوع احلادث  اأبواب ونوافذ  ال�سيارة فـي حالة الطوارئ و نظام فتح  املت�سلني باجلهاز فـي  وامل�سابيح 
Arduino c. الربجمة هي  ولغة  االأردوينو  على برجمة  اجلهاز  يعتمد هذا  االإختناق(.  ولتجنب  االإنقاذ  ل�سهولة 

حيث يكون اجلهاز مثبت داخل املركبة ومت�سل ببطارية فرق اجلهد 12فولت و�سدة التيار 1.2 اأمبريوهذه البطارية 
مت�سله ))Step Down Module لتعمل على توازن فرق اجلهد املتجه اإلى القطع االلكرتونية. عندما يقوم ال�سائق 
بت�سغيل املركبة فاإن اجلهاز يعمل مبا�سرة اأوتوماتيكيا. حيث يعمل هذا اجلهاز اأثناء وقوع احلادث مبا�سرة وذلك 
الإحتواه على م�ست�سعر Airbag sensor الذي يبلغ طوله 150�سم واملت�سل باأربع جهات فـي املركبة ويقوم باال�ست�سعار 
بوقوع احلادث. جهاز الطوارئ فـي املركبات يحتوي على م�سخة بقوة تيار فرق جهده 12فولت تقوم ب�سكل اآيل ب�سخ 
م�سحوق املادة الكيميائية اجلافة فو�سفات اأحادي االأمونيوم املخزنة فـي اإ�سطوانة معدنية املوجودة باملركبة الإطفاء 
 Flame( احلريق فـي املركبة عند ن�سوب احلريق مبا�سرة. ويتم ا�ست�سعار حدوث احلريق عن طريق م�ست�سعر اللهب
جهاز  احلريق.  حلدوث  م�سدر  تكون  قد  التي  املركبة  فـي  مختلفة  مواقع  فـي  باجلهازاملوجود  اخلا�ص   )Sensor

الطوارئ فـي املركبات يتنا�سب مع كل موديلت ال�سيارات اجلديدة والقدمية فـي جميع دول العامل دون ا�ستثناء.

 الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع / منوذج املنفعة 
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Patent / Utility Model English Abstract   
 

13/09/2018 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

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

OM/P/2018/00277 (21) 

February 07, 2021 
Official Gazette No. 1378 

(44) 

 (45) 

409 (11) 

B60R 21/00, 21/01, 22/32, B60K 28/14, G08G 1/0968   

   
 

Int. Cl. (51) 

Ali Salim Ali Al Busaidi 1 
)71( 

Ali Salim Ali Al Busaidi 1 )72( 
 2 
 1 )73( 
 2 
 1 )74( 
 2 
 (30) 

(54)Title: Emergency device in vehicles 
Protection starting from 13/09/2018 to 12/09/2038 

   
 
(57) Abstract:  
 
Emergency device in vehicles automatically sends automated text messages in case of emergency in the 
vehicle (supported by the accident site link via GSM programming with GPS) to the relevant 
emergency teams and to a relative of the driver as well. These messages contain vehicle data, timing of 
the accident and other necessary data. The device contains a range of intelligent rescue devices for 
various types of emergency (fire extinguisher, intelligent first aid box, water level sensor to save from 
drowning, pulse sensor in case of sudden attacks, sound and lamps connected to the device in the car 
in case of emergency and open system Doors and windows immediately after the accident for easy 
rescue and to avoid suffocation). The device is based on the Arduino programming and the 
programming language is Arduino c. The device is installed inside the vehicle and connected to the 12 
volt voltage and 1.2 m power voltage. The step down module is used to balance the voltage difference 
to the electronic parts. It works immediately, automatically, and works directly on the airbag sensor, 
which is 150 cm in length and connected to four sides of the vehicle and detects the incident. The 
vehicle's emergency device contains a 12-volt power-flow pump that automatically pumps the dry 
chemical powder of the monoammonium phosphate stored in a metal cylinder in the vehicle to 
extinguish the fire in the vehicle immediately upon the fire. The fire is detected by the Flame Sensor of 
the device located at different locations in the vehicle that may be the source of the fire. The 
emergency device in vehicles is suitable for all models of new and old cars in all countries of the world 
without exception. 
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Patent English Abstract   
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Baker Hughes Incorporated, American Company of P. O. Box 4740, Houston, TX 
77210 USA 

1 )71( 

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

(30) 

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

 
Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034 

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

 

 

  Ministry of Commerce, Industry &
Investment promotion
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�إعــــــــالن
املقبولة وفقا لأحكام  التجارية  الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات  امللكية  تعلن دائرة 
ال�سادر  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التجارية  العالمات  )نظام(  قانون 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 92980

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العبايات واملالب�س الن�سائية والأحذية واحلقائب والإك�س�سوارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة رحاب اجلابري العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1893 ر.ب: 900, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2015/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 94703

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدواجن املذبوحة الطازجة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور�سني لال�ستثمار والتعمري 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 460 ر.ب: 115, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2015/4/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 113331

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املالك الطائر �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سنا�س,محافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2017/10/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 115625

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اأنور اخلاطري للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2017/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 117480

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم وبرجمة الربجميات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التكنولوجيا املبتكرة للحلول التعلمية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 837 ر.ب: 132, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/3/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 117603

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجموعة ال�ستثمارية للخدمات والت�سويق �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2870 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/3/13

- 42 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 120201

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأماين الأحالم للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 944 ر.ب: 511, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/6/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 122277

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع امل�سار العمانية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القرم للتجهيزات الفنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1157 ر.ب: 133, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/9/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 123878

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأطايب املميزة للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سحار, محافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/11/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 126910

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  بالتجزئة  البيع  الزراعية  واملعدات  للمواد  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

املتاجر املتخ�س�سة للخردل املعدنية واأدوات النجارة البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع  التجارية  الأعمال  وكالت  ومتديدها  الكهربائية  لالأدوات 

املتخ�س�سة لالآلت ومعدات الت�سييد والبناء والهند�سة املدنية النفطية واملعدات الثقيلة 

و�سياناتها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبناء اأحمد رم�سان جمعة و�سركائهم �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3566 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/3/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129376

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سنع طابوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الفواح الدولية 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:1167 ر.ب:130, ولية اإبراء, محافظة �سمال ال�سرقية, �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/6/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 130893

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العهود الوافية للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سنا�س, محافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/8/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131208

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبناء مبارك املتحدة �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 944 ر.ب: 511, ولية عربي, محافظة الظاهرة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/9/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134787

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س والعطور وم�ستح�سرات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤ البلد الذهبية �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 563 ر.ب: 512, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/1/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135966

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن العز الوطنية 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:2 ر.ب: 515, املعبيلة اجلنوبية, ولية ال�سيب, محافظة م�سقط, 

�سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137051

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معاجلة املخلفات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلدمة لإعادة التدوير �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/6/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137666

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب و�سيانة اأعمال العزل )مياه - حرارة - �سوت (, اأن�سطة ت�سجيل ال�سوت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطالل القرم للتجارة واملقاولت �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2659 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/7/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139107

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل نحل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ع�سل براري مزون

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/9/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140389

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )مقاهي وجبات وم�سروبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة روب رمان احلديثة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142547

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مالب�س للمواليد, بيع قم�سان داخلية مالب�س داخلية, بيع املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدقم بالحدود للت�سويق

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/1/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 143726

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة هن �سال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 144987

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سالت, واملالب�س, والعمائم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زراف للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145330

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معهد تدريب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حلول الطاقة الرباقة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145984

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الع�سل والأع�ساب الطبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:اأثمار ظفار ال�ساملة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146043
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد, خبز بدون خمرية, حلويات بالنعناع, حلويات �سكرية, 
كعك الوفل, خبز بان, كعك, حلويات, فطائر محالة بانكيك, خبز زجنبيل, عجينة كعك, 
فطائر, �سندوي�سات, معجنات, بيتزا, تورتات كيك بالفواكه, فطائر حلم, معجنات مقطعة, 
حلوى لوز, حلويات فول �سوداين, فطائر �سينية, كعك ذرة, كيك مغطى بال�سكر جممد, 
حلي  الكعك,  لتزيني  بال�سوكولتة  حلي  ال�سندوي�سات,  باجلنب  �سكريات,  )حلوى(  املو�س 
اأخالط  مح�سية,  فطائر  جياوزي  بال�سوكولتة,  مطلي  جوز  الكعك,  لتزيني  باحللويات 
لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة, فطائر اأ�سا�سها دقيق, خبز بال�سوكولتة, خبز, خبز 
اأفرجي, قطع خبز محم�س, لومبري خبز م�سنوع من البطاطا, خبز بدون غلوتني, كرات 
اأو غريها,  ال�سوكولتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 

كرو�سان )نوع من املعجنات(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداجلليل للتجارة العامة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146110
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بي�سان ال�ساملة للتجارة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146140

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاولت البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدقم للطاقة املتجددة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146181

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة روائع جنوت للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/2

- 53 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146210

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستخ�سرات التجميل وبيع الع�سل والأع�ساب الطبيعية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأثمار ظفار ال�ساملة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146437

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور�س م�سقط املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136129

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

محالت بيع الع�سائر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سكون لالأعمال �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 490 ر.ب: 133, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/3/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142237

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساعات يد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�س الحرتاف للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/1/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142479

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبناء البلد لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/1/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142542

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النزل, خدمات الفنادق, خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأحمد بن علي ال�سنفري

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/1/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 143598

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرواتب  خدمات  اجلدوى,  ودرا�سات  والإفال�س  الت�سفية  خدمات  احل�سابات,  تدقيق 

والأجور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سلطان احلارثي الذهبية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145291

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية, امل�ساعدة الطبية, خدمات التحليل الطبي لأغرا�س الت�سخي�س 

والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية, الرعاية ال�سحية, امل�ساعدة البيطرية, خدمات 

العالج, خدمات مراكز ال�سحة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبناء البلد لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133871

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة الرندة لالأعمال �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية بركاء، محافظة جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142668

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع م�ستح�سرات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج املنى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 143865

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع امل�سربية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 143940

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اال�ست�سارات واخلدمات املالية واالقت�سادية واالإدارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمــد بــن حمــد بن هـــالل اليحمـــدي )مكتب اأ�سواق لال�ست�سارات 

املالية واالقت�سادية واالإدارية (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية بو�سر، محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146056

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

كعوب  خ�سبية،  اأحذية  لل�ساطئ،  اأحذية  البدنية،  للريا�سة  اأحذية  اأربطة،  ذات  اأحذية 

لالأحذية، �سيور لالأحذية، اأحذية، كعوب لالأحذية اأو اجلوارب، اأحذية للريا�سة، برييهات 

قبعات م�ستديرة م�سطحة، مالب�ش جاهزة، بطانات جاهزة اأجزاء من مالب�ش، اأغطية وجه 

ن�سائية،  الفرو، عباءات  �ساالت من  اأو�سحة،  �ساالت،  لبا�ش هندي،  �ساري  اأو حجاب،  خمار 

مالب�ش لل�ساطئ، قم�سان ن�سف كم تي - �سريت، اأو�سحة لتغطية الراأ�ش، جالبيات مالب�ش، 

مالب�ش جلدية، مالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ليلى فا�سل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146058

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الربجميات كخدمات SaaS،)ت�سميم وبرجمة الربجميات اخلا�سة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الف�سية للتقنية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146061

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع ال�سخور والرمال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مثلث اخلليج للتعدين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146063

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مناظر م�سايف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146067

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات تبخري، عطور )�سناعة البخور والعطور(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الور�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146070

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الطبية،  واالإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سايا اخلابورة للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146072

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

و�سمكرة  واإ�سالح  ال�سيارات،  وتلميع  )تنظيف  ال�سيارات  نوافذ  زجاج  تظليل  خدمات 

ال�سيارات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سنور االأ�سود لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146076

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الواحة اخل�سراء الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146080

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة و�سول املا�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146087

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املن�سوجات واالأقم�سة واملالب�ش اجلاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه ندى الربيع الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146089

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التعبئة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العربية ال�سريعة خلدمات الغاز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146090

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ش اجلاهزة واالإك�س�سوارات واأدوات االأطفال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وا�سل للخدمات الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146094
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :
زهور طبيعية، اأكاليل من زهور طبيعية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة بات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146098
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�ست�سارات  حا�سوب،  برامج  حتديث  حا�سوبية،  برامج  ت�سميم  االإلكرتونية  اخلدمات 
بيانات  ا�سرتجاع  حا�سوب،  برامج  تاأجري  احلا�سوب،  اأجهزة  وتطوير  ت�سميم  جمال  فـي 
ن�سخ  حا�سوب،  اأنظمة  ت�سميم  حا�سوب،  اأنظمة  حتليل  حا�سوب،  برامج  �سيانة  احلا�سوب، 
برامج احلا�سوب، حتويل البيانات من و�سائط مادية اإلى اإلكرتونية، اإن�ساء و�سيانة املواقع 
على �سبكة االإنرتنت لالآخرين، تفعيل مواقع االإنرتنت، حتميل برامج حا�سوبية، حتويل 
برامج وبيانات احلا�سوب بخالف التحويل املادي، ا�ست�سارات فـي الربجميات احلا�سوبية، 
تاأجري خادمات ال�سبكة، خدمات الوقاية من الفريو�سات احلا�سوبية، توفري اأجهزة بحث 
فـي االإنرتنت، تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات، من�سات تكنولوجيا املعلومات 

كخدمات PaaS، تطوير النظام االأ�سا�سي للكمبيوتر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: من�سة العمل احلر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146101

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات اللياقة البدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غزالن املرتفع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146104

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع فاطمة الطوقي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31

- 67 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146108
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

األواح غ�سيل، مالقط �سكر، مقاب�ش  اأحوا�ش علف، �سلك جلي للتنظيف،  اأحوا�ش �سرب، 
معدنية للمكان�ش، مغارف للنبيذ، اأحوا�ش ا�ستحمام قابلة للنفخ مخ�س�سة للر�سع، حوامل 
لتزيني  واأنابيب  روؤو�ش  ال�ساي،  الأكيا�ش  �سحون  املحمولة،  الر�سع  ا�ستحمام  الأحوا�ش 
الكيك، حبال غ�سيل دوارة، اأكيا�ش �سبكية للطبخ، لي�ست لال�ستخدام فـي اأفران امليكروويف، 
اأواين غري كهربائية لطهي  قطارات لال�ستعمال التجميلي، قطارات لال�ستعمال املنزيل، 
الك�سك�ش، طاجني )اأواين طهي( غري كهربائية، اأواين ف�سل �سفار البي�ش، اأغطية اأغذية 
مما�سح  احليوانات،  تنظيف  قفازات  اال�ستخدام،  الإعادة  قابلة  ال�سيليكون  من  م�سنوعة 
)اأدوات تنظيف(، م�سلقة بي�ش مفقو�ش، موزعات الزيوت العطرية غري موزعات االأعواد 
املرتونية وغري اإلكرتونية، قواعد اأو �سواين ملوزع الزيوت العطرية، اآالت عمل املعكرونة 
يدوية الت�سغيل، اأوعية للتخل�ش من احلفاظات، عبوات من رقائق االأملنيوم قابلة للتخل�ش 
منها لالأغرا�ش املنزلية، اأنابيب ا�سطوانية لتق�سري الثوم، ع�سارة اأنبوب معجون االأ�سنان، 
احليوانات  الإطعام  زبادي  االأليفة،  احليوانات  الإطعام  زبادي  النبيذ،  ب�سب  خا�سة  اإناءات 
معزولة  اأوعية  ال�سحون،  لغ�سل  قما�ش  اإلكرتونية،   ، للتدفئة  �سمعة  تلقائية،   ، االأليفة 
خ�سن  �سعر  اأواين،  مكورة  زجاجية  اأوعية  اآلية،  غري  �سجاد  مناف�ش  لالأطعمة،  حراريا 
فرا�سي،  ر�ش،  اأدوات  املياه،  خراطيم  فوهات  دواجن،  اأطواق  الفرا�سي،  ل�سنع  للحيوانات 
مر�سات، اأوعية لر�ش املياه، �سالل خبز لغايات منزلية، مكان�ش، مكان�ش �سجاد، حوجالت 
زجاجية اأوعية، دالء �سطول، اأواين، اأطقم اأوعية الطهي، �سنابري، اأم�ساط ل�سعر الفر�ش، 
�سرب،  اأوعية  زجاجية،  مرطبانات  برية،  اأقداح  الزبدة،  ل�سحون  اأغطية  للزبدة،  �سحون 
اأوعية عزل حراري للم�سروبات، �سناديق معدنية ل�سرف املناديل الورقية، علب �سابون، 
علب �ساي، اأطباق عميقة، قوارير للزيت وامللح وما �سابه تو�سع على الطاولة، مالزم خللع 
البوت، �سدادات اأغطية زجاجية، فتاحات �سدادات الفلني، كهربائية وغري كهربائية، كرات 
قوارير،  فتاحات  تربيد،  قوارير  عازلة،  �سوائل  حافظات  زجاجات،  زخرفية،  زجاجية 
كهربائية وغري كهربائية، اأ�سياخ �سي معدنية، فرا�سي اأظافر، فرا�سي تواليت، فرا�سي زجاج 
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امل�سابيح، مواد ل�سنع الفرا�سي، �سعر للفرا�سي، مباخر للطيب اأو العطور، قوارير، �سواين، 
اأقفا�ش طيور، مناخل اأدوات منزلية، اأوعية معزولة حراريا، اآنية لل�سرب، حامالت بطاقات 
قوائم الطعام، قدور طهي، �سلك جلي معدين للقدور، مناخل خبث االأفران اأواين منزلية، 
خزفيات لغايات منزلية، م�سائد ذباب، �سخانات، فرا�سي لالأحذية، فرا�سي خيول، معالف 
للحيوانات، اأم�ساط للحيوانات، اأم�ساط، خرق قما�ش، للتنظيف، حلي من اخلزف ال�سيني، 
اأوعية  الكوكتيل،  خالطات  بال�سمع،  لل�سقل  كهربائية  غري  اأجهزة  مطبخ،  اأواين  قوالب 
لغايات  م�سافـي  التجميل،  اأدوات  وحمل  حلفظ  اأوعية  �سرب،  قرون  زجاج،  اأواين  غراء، 
اأغطية  االأوعية،  اأغطية  اإغالق  اأدوات  املائدة،  ل�سكاكني  قواعد  للفواكه،  اأكواب  منزلية، 
لالأوعية، اأغطية األواح كي م�سكلة، مكاوي اأو مكاب�ش الأربطة العنق، خالطات غري كهربائية 
لغايات منزلية، مناخل كبرية للحبوب اأدوات منزلية، بلور اأواين زجاجية، قوالب مكعبات 
الثلج، جلود مدبوغة للتلميع، اأوعية طهي، مغارف كبرية ل�سكب الطعام لغايات منزلية، 
للغ�سيل مبحلول  اأحوا�ش  االأ�سنان،  اأدوات تنظيف يدوية، عيدان تنظيف  قوالب للطهي، 
اأ�سنان  ذات  �سعر  اأم�ساط  للمطبخ،  تقطيع  األواح  فوران احلليب،  للحد من  اأطباق  قلوي، 
كبرية، اأجهزة غري كهربائية لنف�ش الغبار، قوائم حلمل املكاوي، برادة الزجاج امل�ستخدمة 
�سخ  اأو  لنفث  اأوعية  التواليت،  ورق  �سرف  اأدوات  تواليت،  حقائب  الفنية،  االأعمال  فـي 
مو�سعات،  لالأحذية  قوالب  باملينا،  مطلي  زجاج  الغازية،  للمياه  ما�سة  قوارير  ال�سابون، 
اإ�سفنج، مناف�ش غبار  ا�سفنج تواليت، حامالت  اأطقم بهارات،  ال�سكل،  م�سافـي مخروطة 
االأثاث، منا�سر جتفيف للغ�سيل، دالء م�سنوعة من قما�ش من�سوج، علب لالأم�ساط، خزف، 
منزلية،  لغايات  كهربائية  غري  خفاقات  زهور،  اأوعية  الزهور،  لتن�سيق  النباتات  حامالت 
مما�سح اأر�سيات، مقايل، فرا�سي تنظيف، ع�سارات فواكه غري كهربائية للغايات املنزلية، 
كيك،  قوالب  للقفافيز،  مو�سعات  طعام،  علب  منزلية،  لغايات  الدخان  امت�سا�ش  اأجهزة 
األواح زجاج مادة خام، حافظات �سوائل لل�سرب للريا�سة، �سواين �سوي اأواين طهي، منا�سب 
لل�سوايات، فرا�سي قطرية طويلة املقب�ش، قطن ذر م�ساحيق التجميل، زجاج غري م�سغول 
اأو �سبه م�سغول با�ستثناء زجاج املباين، م�سائد ح�سرات، �سوف زجاجي بخالف امل�ستخدم 
اأوعية، �سحون للخ�سراوات، اأطقم م�سروبات، مالعق خفق ت�ستخدم فـي املطبخ،  للعزل، 
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اأواين من خزف اإيطايل، مطاحن للمطبخ غري كهربائية، اأواين لغايات منزلية، �سواين 
الفتات، ف�سيف�ساء زجاجية، لي�ست للبناء، مطاحن يدوية لغايات منزلية، نفايات �سوفية 
للتنظيف، بي�ش اأع�سا�ش �سناعي، اأكواب للبي�ش، زجاج بالغ النقاء، اأوان زجاجية اأو بالينية، 
لبادات للتنظيف، األواح خبز، �سالل جمهزة للنزهات مبا فيها ال�سحون، مكاوي اأومكاب�ش 
�سواين  كهربائية،  اأم�ساط  املنزلية،  العجني  فرد  ا�سطوانات  ورقية،  اأطباق  بنطلونات، 
لغايات  الورق  من  �سواين  للكوي،  األواح  اخلمر(،  لتذوق  �سغري  )�سحن  مذوقة  فطائر، 
منزلية، قدور خزفية، فوهات الأوعية ر�ش املياه، مطاحن فلفل يدوية، اأوعية فلفل، اأجهزة 
واآالت تلميع غري كهربائية للغايات املنزلية، مواد تلميع الإعطاء ملعان ماعدا امل�ستح�سرات 
والورق واحلجر، اأواين خزف �سيني، مزهريات، �سحون لل�سابون، �سناديق نفايات، بودرة 
املطبخ، م�سائد جرذان،  فـي  الثلج، مبا�سر لال�ستخدام  فارغة، مربدات دالء   ، م�سغوطة 
حاويات لال�ستعمال املنزيل اأو للمطبخ، حلقات مناديل، اأواين عميقة لل�سلطة، اأوعية ملح، 
مر�سات ل�سقاية الزهور والنباتات، �سحون اأطباق، اأطباق، اأطقم �ساي اأواين مائدة، حامالت 
فناجني،  �سحون  املثلجة،  وامل�سروبات  املثلجات  ل�سنع  معدنية  اأوعية  للمائدة،  مناديل 
اخلزف  من  متاثيل  فئران،  م�سائد  للحواجب،  فرا�سي  ح�ساء،  زبديات  اأحذية،  لبي�سات 
ال�سيني، اأو ال�سرياميك، اأو اخلزف، اأو الفخار، اأو الزجاج، �سكريات، اأوعية مركبة، كوؤو�ش، 
فاردات للمالب�ش، اأباريق �ساي، كالبات تزريرية، ح�ساالت غري معدنية على �سكل حيوانات، 
اأواين تواليت، جرار للم�سروبات غري اإلكرتونية، اأدوات مائدة بخالف ال�سكاكني وال�سوك 
اأواين زجاجية  دقيقة،  واملالعق، بخاخات عطور، زجاج يحتوي على مو�سالت كهربائية 
مطلية، زجاج لنوافذ املركبات منتج �سبه جاهز، اقداح، مرذاذات لي�ست لغايات طبية، حتف 
فنية من اخلزف ال�سيني، اأو ال�سرياميك، اأو اخلزف، اأو الفخار، اأو الزجاج، اأطباق مائدة، 
طناجر �سغط اأوتوكالف، غري كهربائية، خفاقات غري كهربائية، �سخانات غري كهربائية 
�سناديق  �سموع،  حلقات  احلالقة،  لفرا�سي  قواعد  حالقة،  فرا�سي  االأطفال،  لر�ساعات 
ال�ساي،  حلفظ  كرات  كهربائية،  غري  غاليات  �سمعدانات،  للحلويات،  �سناديق  زجاجية، 
فرا�سي اأ�سنان، فرا�سي كهربائية ماعدا اأجزاء االآالت، هياكل ن�سفية من اخلزف ال�سيني، 
اأو ال�سرياميك، اأو اخلزف، اأو الفخار، اأو الزجاج، اأغطية غري م�سنوعة من الورق الأوعية 
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الزهور، مطاحن يدوية للقهوة، اأطقم قهوة اأواين مائدة، مر�سحات غري كهربائية للقهوة، 
اأباريق قهوة غري كهربائية، �سواين لي�ست من الورق وال من الن�سيج، لبادات جلي الأغرا�ش 
اأجهزة  كهربائية،  غري  محمولة  تربيد  �سناديق  كهربائية،  غري  جموفة  مقايل  املطبخ، 
االأحذية  لتلميع  كهربائية  غري  اأدوات  للتنظيف،  جلد  واللثة،  االأ�سنان  لتنظيف  مائية 
بال�سمع، اأغطية �سحون اجلبنة، �سالل لغايات منزلية، �سواين لغايات منزلية، نفاية قطن 
للتنظيف، اأغطية لل�سحون، منا�سب ثالثية القوائم اأواين مائدة، اأباريق، اأوعية مطبخ، 
اأ�سنان  فرا�سي  اأ�سنان،  تنظيف  اأواين طهي غري كهربائية، حامالت عيدان  اأواين مطبخ، 
كهربائية، اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة لال�ستخدام ال�سخ�سي، فرا�سي لتنظيف ال�سهاريج 
اأو الزجاج، ا�سفنج لغايات منزلية، مناف�ش غبار  واحلاويات، الفتات من اخلزف ال�سيني 
غري  الأغرا�ش  ال�سيليكا  زجاج  من  األياف  مما�سح،  الغبار  مل�سح  قما�ش  قطع  الري�ش،  من 
الن�سيج، األياف زجاجية بخالف امل�ستخدمة للعزل اأو للن�سيج، متاثيل �سغرية من اخلزف 
األياف زجاجية، لغري  الزجاج، خيوط  اأو  الفخار،  اأو  اأو اخلزف،  ال�سرياميك،  اأو  ال�سيني، 
�سوائل،  حافظات  �ساي،  م�سافـي  كهربائية،  غري  قهوة  غاليات  الن�سيج،  فـي  اال�ستخدام 
قفافيز لغايات منزلية، كوؤو�ش كبرية لها يد، قواعد لقوارير اخلل والزيت، قفافيز للتلميع، 
املنزلية، قطع  للحيوانات  اأقفا�ش  لالأطفال،  ا�ستحمام محمولة  اأحوا�ش  �سموع،  طفايات 
لرعاية  الربية  لالأحياء  داخلي  مربى  ال�سحون،  لغ�سل  فرا�سي  االأر�سيات،  لغ�سل  قما�ش 
النباتات، �سناديق ق�ش اأحوا�ش، للحيوانات االأليفة، �سيليكا زجاجية ب�سائع �سبه م�سغولة، 
اأعواد  �سناديق خبز،  الوفل،  لكعكة  كهربائية  للبناء، محم�سات غري  امل�ستخدمة  بخالف 
اأكيا�ش تزيني احللويات  االأكل، قما�ش كتان للتنظيف، مالقط غ�سيل، خالطات كوكتيل، 
من  اأكواب  املحلى،  الكعك  اأوعية  الب�سكويت،  املحلى  الكعك  قطع  اأدوات  معجنات،  اأكيا�ش 
اأباريق  احلدائق،  الأعمال  قفافيز  لالأ�سنان،  خيوط  �سرب،  كوؤو�ش  البال�ستيك،  اأو  الورق 
�ساخنة غري م�سخنة كهربائيا، اأكيا�ش ثابتة درجة احلرارة، �سواين دوارة، �سناديق للوجبات 
للمعجنات،  العجني، قطاعات  اآالت يدوية لرتقيق  اأواين مطبخ،  اخلفيفة، مالعق خلط 
�سفاطات لتنظيف امل�سارف املغلقة، مالعق حتريك الطعام اأثناء الطبخ، ا�سفنج جلي لفرك 
اأواين مطبخ، اأطباق مائدة لال�ستعمال مرة واحدة، ق�سبان وحلقات  اجللد، مكاب�ش ثوم 
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اأغطية  املائية،  لالأحياء  داخلي  مربي  اأحوا�ش  تواليت،  ورق  حامالت  املنا�سف،  لتعليق 
�سالل  مما�سح،  ع�سارات  الربية،  لالأحياء  داخلي  مربى  املائية،  االأحياء  تربية  الأحوا�ش 
اأغطية قما�ش الأباريق  ال�سراب،  اأنابيب بال�ستيكية مل�ش  النوافذ،  الورقية، علب  النفايات 
لبادات  احل�سرات،  وقتل  جلذب  كهربائية  اأجهزة  املكياج،  الإزالة  كهربائية  اأدوات  ال�ساي، 
اخلبازة، قوالب للجزمات مو�سعات، حافظات �سوائل محمولة، مالعق للمواد التجميلية، 

مقايل رفيعة، fly traps، م�سابيح حامالت، ال�سموع، اأجهزة غري كهربائية للطهي بالبخار، 

اإ�سفنجات للتجميل، مطاحن مطبخية غري كهربائية، قفازات مقاومة للحرارة، قفازات 

دالء  فر�ش جتميل،  ال�سيارات،  لغ�سل  قفازات  اللحم،  �سقي  دهان، محاقن  فرا�سي  الفرن، 

فر�ش  اأدوات مطبخية،  التورتيا  لتح�سري  كهربائية  اأجهزة �سغط غري  املم�سحات،  ع�سر 

م�سمعة للوحات التزلج، فر�ش للرمو�ش، جهاز ف�سل البي�ش غري كهربائي لغايات منزلية، 

بالكهرباء  مو�سلة  تبخري  اأجهزة  القدمني،  باأظافر  للعناية  االأقدام  اأ�سابع  بني  فوا�سل 

الإعادة  �ساحلة  ثلج  قوالب  وامل�سروبات،  االأغذية  لتربيد  باردة  قوالب  البعو�ش،  لطرد 

اال�ستخدام، مفار�ش لي�ست من الورق وال من الن�سيج للموائد، مفار�ش مو�سعية لي�ست من 

الورق وال من الن�سيج، بطاقات الأواين ال�سرب، اأجهزة تهوية النبيذ، روؤو�ش فر�ش االأ�سنان 

الكهربائية، ح�سالة، جهاز كهربائي اأو غري كهربائي الإزالة الن�سيج الكتاين، اأقم�سة تلميع، 

�سعر خنزير ل�سناعة الفر�ش، �سعر خيل ل�سناعة الفر�ش، ملقط الثلج، ملقط ال�سالطة، 

مغارف، مدقات للطبخ، هاون لال�ستعمال املطبخي، مالعق للمثلجات، ك�سارات جوز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النور امل�سرق للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146111

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع مالب�ش، مالب�ش جاهزة، مالب�ش خارجية، اأحذية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل بن محمد بن �سليم امل�سايخي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146112

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات اإدارة م�ساريع االأعمال مل�ساريع البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خليج امللوك للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146113

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حواجز من اخل�سب لالأثاث)ور�سة جنارة وور�سة اأملنيوم(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحروقي الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146114

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العطور والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العوفـي للم�ساريع املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146115

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت م�سقط للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146116

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سا�سة املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146118

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خريف �سناو للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146120

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة عامر بن حميد بن اأحمد الدويكي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146121

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سد حلفني للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146124

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب واإ�سالح زينة ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد محمد عبداللـه املقبايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146126

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اأحذية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اللوؤلوؤة النفي�سة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146127

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نبع االأرياف احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146129

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل املالب�ش بالبخار.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت النظافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146130

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات ع�سري فواكه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روح املجد اجلديدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146131

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سعيد املعيني الوطنية و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146134

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�ستثمار االأموال )اإدارة اال�ستثمارات ملجموعة �سركات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اال�ستثمارات املحلية املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146136

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة بركاء ال�ساملة للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146137

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات النزل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�سمة امل�سفاة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146138

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة املالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأناقة البهية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146139

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه بن �سامل بن محمد الكلباين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146141

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تعليمات الريا�سة البدنية )ال�ساالت الريا�سية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذروة املجد الغربية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146142

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اأجهزة جتفيف )جتفيف مالب�ش(، جمففات كهربائية للغ�سيل بيع غ�ساالت ، جمففات 

هواء جمففات، )جتفيف مالب�ش( ، اأجهزة الكي البخارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الواحة املنرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146143

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة العقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلياط للعقارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146147

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البريم الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146148

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبريز ال�سرق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146149

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع قطع غيار ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة عادل الزدجايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املعبيلة، محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146150

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات مقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دانة ال�سمال املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146151

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم واملقاهي ) مقهى (.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الرائد الف�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146152

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وتف�سيل  ق�ص  واملوكيت،  لل�سجاد  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  )البيع  ال�سلع  عر�ص 

ال�ستائر(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأجماد املهاب التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146153

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االإن�ساء، البناء، البناء بالطوب واملقاوالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة املحفوظي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146154

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات التجميل ،عطور ،مالب�ش اجلاهزة ،حقائب ،اأحذية ،اك�س�سوارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فواني�ش �ساللة املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146155

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مياه �سرب م�سروبات، مياه معدنية م�سروبات،)اإنتاج وتعبئة مياه ال�سرب(، م�ستح�سرات 

لتح�سري املياه الغازية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأبعاد املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146156
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ب�سكويت )املقاهي التي تقدم امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(، منكهات للقهوة )املقاهي التي تقدم 
اأ�سا�سي(، حلويات �سكرية، كعك الوفل، كاكاو، قهوة )املقاهي التي تقدم  امل�سروبات ب�سكل 
اأ�سا�سي(، �سوكوالتة  اأ�سا�سي(، �ساي )املقاهي التي تقدم امل�سروبات ب�سكل  امل�سروبات ب�سكل 
باحلليب  كاكاو  م�سروبات  كعك،  م�سحوق  اأ�سا�سي(،  ب�سكل  امل�سروبات  تقدم  التي  )املقاهي 
التي  )املقاهي  باحلليب  قهوة  م�سروبات  اأ�سا�سي(،  ب�سكل  امل�سروبات  تقدم  التي  )املقاهي 
تقدم امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، كعك ذرة، م�سروبات اأ�سا�سها 

ال�ساي )املقاهي التي تقدم امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(، مكعبات ثلج، بوظة جممدة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سحائب اجلنوب ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146157
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأو مطرق، خيوط ذهبية جموهرات، متائم جموهرات، حلي �سغرية  ذهب غري م�سغول 
للمجوهرات، اأ�ساور جموهرات، قالئد �سل�سلية جموهرات، قالئد جموهرات، جموهرات، 

خوامت جموهرات، م�سابك للمجوهرات.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جموهرات الوردة اجلميلة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146158

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عرب االأثري املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146159

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زبيب، متور، لب فواكه، فواكه محفوظة، لوز مطحون، فول �سوداين مح�سر، اأجفار فلفل 

محفوظ، مك�سرات م�سكرة، مك�سرات منكهة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معريي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146161

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة االآن�سة روز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146162

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سائر فواكه)ع�سائر وذرة واآي�ش كرمي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلا�سة االأولى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146163

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سوار الرو�سة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146164

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الب�سرة،  تبيي�ش  كرميات  حالقة،  �سابون  لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات  �سابون، 

اأظافر،  ملمع  طبية،  لغايات  لي�ست  للفم  غ�سوالت  معطر،  خ�سب  والكي،  للغ�سيل  ملمع 

م�ستح�سرات مكياج، غ�سول لو�سن، لل�سعر، زيوت عطرية من خ�سب االأرز، ملونات لل�سعر، 

م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر، رمو�ش م�ستعارة، م�ستح�سرات جتميل للرمو�ش، ملمع لالأثاث 

م�ستح�سرات  جتميل،  اأطقم  الكولونيا،  ماء  ملمعات،  تلميع  م�ستح�سرات  واالأر�سيات، 

للتنظيف،  الغ�سيل  �سودا  جتميلية،  كرميات  جتميلية،  اأقالم  البقع،  مزيالت  جتميل، 

معطر،  ماء  املنزلية،  للغايات  الق�سور  الإزالة  م�ستح�سرات  املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات 

والكي، زيوت عطرية، خال�سات زهور عطور،  الغ�سيل  نقع  كولونيا، بخور، م�ستح�سرات 

التجميل،  الأغرا�ش  فازلني  عطور،  تبخري  م�ستح�سرات  تنظيف،  م�ستح�سرات  مكياج، 

زيوت لغايات التجميل، زيوت لغايات التنظيف، زيوت للعطور والروائح، غ�سوالت لو�سن، 
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االأقم�سة لغ�سيل  التواليت، م�ستح�سرات ق�سر  لغايات  التجميل، حليب منظف  الأغرا�ش 

اأظافر  املالب�ش، م�ستح�سرات جتميل احلواجب، م�سك ل�سناعة العطور، �سامبو، عطور، 

للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  عطور،  �سناعة  باالأظافر،  العناية  م�ستح�سرات  م�ستعارة، 

بالب�سرة، �سابون لتعرق االأقدام، م�ساحيق مكياج، م�ستح�سرات حالقة، اأقالم احلواجب، 

الأغرا�ش  اللوز  حليب  للتواليت،  مواد  للعرق  م�سادات  لل�سنفرة،  قما�ش  زجاج  قما�ش 

التجميل، م�ستح�سرات اإزالة ال�سداأ، عطور زيوت طيارة، كيماويات لتن�سيع االألوان لغايات 

منزلية غ�سيل وكي، اأمالح ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية، اأ�سباغ اللحى، مزيالت الروائح 

للحيوانات  �سامبو  االأ�سنان،  اأطقم  لتنظيف  م�ستح�سرات  للحيوانات،  اأو  للب�سر  الكريهة 

بغ�سوالت  م�سربة  ورقية  مناديل  والعناية،  للتنظيف  طبية  غري  م�ستح�سرات  االأليفة 

قما�ش  قطع  االأ�سنان،  لتبيي�ش  جل  اجلاف،  التنظيف  م�ستح�سرات  جتميلية،  لو�سن، 

م�ستح�سرات  الهواء،  تعطري  م�ستح�سرات  البخور،  اأعواد  للتنظيف،  مبنظفات  م�سربة 

الغ�سل الأغرا�ش �سخ�سية اأو �سحية اأو مزيلة للعرق اأدوات النظافة، م�ستح�سرات ال�سبار 

الأغرا�ش جتميلية، ملمعات �سفاه، بال�سم لغري االأغرا�ش الطبية، �سامبو جاف، علب اأحمر 

الإزالة  مناديل مبللة مب�ستح�سرات  ال�سعر،  لتنعيم  لل�سعر، م�ستح�سرات  ال�سفاه، بال�سم 

مواد التجميل، م�ستح�سرات جتميل نباتية، ملمع اأظافر، معجون اأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العمالق االأخ�سر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146166

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل وخياطة العبايات واملالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رموز الهنوف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146167

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العناية باجلمال )مركز العناية بالب�سرة والليزر(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور ال�سالم لالأعمال والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146168

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ب�سكويت، حلويات �سكرية، كعك، حلويات، فطائر محالة بانكيك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رياء بنت عبداللـه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146171

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سعاع الذهبي املزدوج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146172

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوخة بنت علي بن �سيف البحري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146175

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لوحات الألوان الر�سامني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواق عالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146176

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأمل للم�ساريع الربونزية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146177

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

نقل الركاب والب�سائع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عاجل الدولية لنقل الركاب و الب�سائع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146178

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

محل بقالة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأهداف ال�سريعة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146179

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع االأعالف بالتجزئة و باجلملة 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقنية احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146180

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جمال  فـي  االت�سال  ا�سرتاتيجيات  ب�ساأن  اال�ست�سارة  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة 

العالقات العامة، اال�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات االت�سال فـي جمال الدعاية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرعاية واالهتمام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146182

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو �سمران البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146183

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جناح جمان الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146184

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة الو�سل لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146185

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة للحلويات ومنتجات املخابز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حلويات ال�سباحي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146186

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأثاث )ور�ش جنارة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة االإنتاجية املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146187
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عنا�سر  مكياج،  عطور،  زهور  خال�سات  املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  مكياج،  م�ستح�سرات 
نعناع  والروائح،  للعطور  زيوت  عطور،  تبخري  م�ستح�سرات  الزهور،  لعطور  اأ�سا�سية 
ل�سناعة العطور، م�سك ل�سناعة العطور، عطور، �سناعة عطور، م�ساحيق مكياج، عطور 
املكياج، م�ستح�سرات جتميلية  اإزالة  زيوت طيارة، �سوف قطني م�سرب مع م�ستح�سرات 
نقي  طبا�سري  م�سحوق  التجميل،  الأغرا�ش  قطن  اأعواد  جتميلية،  اأقنعة  لال�ستحمام، 
للتجميل، م�ستح�سرات جتميل للرمو�ش، م�ستح�سرات جتميل للحيوانات، اأطقم جتميل، 
م�ستح�سرات جتميل، غزل قطني الأغرا�ش التجميل، اأقالم جتميلية، كرميات جتميلية، 

بخور، اأعواد البخور.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة القوارير الذهبية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146188
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى قهوة مخت�سة يقدم امل�سروبات واحللويات واالإفطار.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيمياء القهوة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146189

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )محالت البو�سة االآي�ش كرمي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سراج الإدارة خدمات ال�سيافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146190

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املواد الغذائية واالأدوات املنزلية واملنظفات والكماليات واملواد الكهربائية )�سوبرماركت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه برادات مطرح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146191

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املواد الغذائية واالأدوات املنزلية واملنظفات والكماليات واملواد الكهربائية )�سوبرماركت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التجارة والتربيد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146192

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع املواد الغذائية واالأدوات املنزلية واملنظفات والكماليات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جمان للتوزيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2

- 104 -
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146193

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأزهار الكبرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146195

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جموهرات، ذهب غري م�سغول اأو مطرق، خوامت جموهرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقينة ال�ساملة للمقاوالت واالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146196

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

والتمور  وال�سمن  والقهوة  والتوابل  والزعرت  والبقوليات  وامللح  والطحني  وال�سكر  االأرز 

واملنتجات ال�سكرية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدينة احلجرية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146197

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معر�ش لبيع و�سراء ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: محمد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146198

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املخابز،  ومنتجات  للحلويات  باجلملة  املخابز)البيع  مبنتجات  املتعلقة  التجزئة  خدمات 

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ن�سر ال�سيابي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146201

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الفنادق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متكني للتنمية واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146204

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تن�سيق الزهور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سمود لتن�سيق الزهور والهدايا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146206

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

مطاعم وا�سوكو، خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا، خدمات �سالة ال�سي�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نرج�ش احليل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146207

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سالح ع�سكر و�سركائه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146208

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول الت�سويقية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلوير، محافظة م�سقط، �سلظنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146209

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات اإدارة م�ساريع االأعمال مل�ساريع البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط للج�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146211

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تغليف الهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سمو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146212

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البحث العلمي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تنمية االبتكار والتقنيات امل�ستدامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146213

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التوجيه املهني ن�سائح تعليمية اأو تدريبية،)معاهد التدريب املهني واالإداري(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع االتفاق الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146215

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اأ�سامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146218

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االت�ساالت عرب الطرفيات احلا�سوبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنظومة الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146219

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة املالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فجر العاقل للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146220

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العنان للماأكوالت ال�سريعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146221

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سن بن را�سد بن خربو�ش النعماين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146223

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل امل�سنعة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146224

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمال الرحمات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146225

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

العقارات  مكاتب  العقاري(،  )التطوير  العقارات  اإدارة  العقارات،  تثمني  العقارات،  تاأجري 

وال�سقق ال�سكنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بهجة للتطوير العقاري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/5

 

- 115 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146226

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جممع ال�سامل الطبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131271

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مناء اخلو�ش املتحدة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 1566 ر.ب: 132، اخلو�ش، والية ال�سيب، محافظة م�سقط، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139182
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وخ�سراوات  وفواكه  اللحم  وخال�سات  وال�سيد  الدواجن  وحلوم  والأ�سماك  اللحوم 
،البي�ض  بال�سكر  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جلي(  هالم  ومطهوة،  وجمففة  محفوظة 

واحلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمازونا�ض فور يو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 122194 دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 
 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140398
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو �ض.ذ.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 
 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140814
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

 املركبات ب�سكل عام واأجزائها، احلافالت ب�سكل عام واأجزائها، اأج�سام املركبات، هياكل املركبات،
حافالت، اأج�سام احلافالت، مكونات املركبات واحلافالت ب�سكل عام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بو�سكار دي كولومبيا ا�ض ايه ا�ض
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كولومبية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: برييرا، ري�سارالدا، كولومبيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 
 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141925
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املوؤمترات مرافق  توفري  املوؤقتة،  امل�ساكن  وتاأجري  توفري  املدر�سية،  الإقامة   خدمات 
والعامة ،خدمات  للمنا�سبات اخلا�سة  تاأجري غرف  والفعاليات،  للمعار�ض  توفري مرافق 
دور  الأطفال،  رعاية  التعليمية،  للموؤ�س�سات  التموين  خدمات  للطالب،  اجلامعي  احلرم 
احل�سانة وخدمات احل�سانة النهارية، املعلومات، ال�ست�سارات واخلدمات ال�ست�سارية فيما 

يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي الدينهام فاوندي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الدينهام �سكول، الدينهام رود، اإل�سرتي، بورهاموود، هريتفورد�ساير، 

دبليو دي 6 3 ايه جيه، اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 
 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141926
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ر�سا�ض  واأقالم  حرب  اأقالم  مقلمة  مكتبية،  اأدوات  مطبوعة،  من�سورات  املطبوعات، 
الن�سرات  املجالت،  الدوريات،  ال�سحف،  والتدري�سية،  التعليمية  املواد  ترحيبية،  بطاقات 
الإخبارية الن�سرات، املجالت، الكتب، الدلئل، كتيبات، كتيبات اإر�سادية، كتيبات ترويجية 
اإر�ساد، دفاتر التمارين، ملفات قو�ض الرافعة ،جملدات  اإعالنية، من�سورات، دليل  كتيبات 
ال�سهادات بريدية،  بطاقات  مل�سقات،  دعائية،  مواد  محافظ،  �سكل  على   امل�ستندات 
محايات ر�سا�ض،  اأقالم  اأقالم،  والتغليف،  التعبئة  مواد  ال�سور،  دعائية،  مواد   اجلرائد، 

قطع الغيار، جتهيزات وملحقات جلميع الب�سائع املذكورة اأعاله.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي الدينهام فاوندي�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

اإل�ستـــــري،  رود،  الدينهـــام  �سكــــول،  الدينهــام  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ايه  بورهاموود، هريتفورد�ساير، دبليو دي 6 3 

جيه، اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 
 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141927
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأكادمييات والثقافية،  الريا�سية  الأن�سطة  الرتفيه،  و�سائل  التدريب،  توفري   التعليم، 
م�سابقات  تنظيم  الداخلية،  املدار�ض  العمل،  وور�ض  الندوات  املوؤمترات،  وعقد  تنظيم 
البدين التعليم  التعليمية،  اأو  الثقافية  لالأغرا�ض  املعار�ض  تنظيم  وريا�سية،   تعليمية 
�سياحي دليل  الت�سوير،  واملرافق،  والريا�سة  التعليم  توفيــر  الكتــب،  ن�ســر   تدريب عملــي، 

،املعلومات، ال�ست�سارات واخلدمــات  خدمات الفح�ض الرتبوي، منح املوؤهالت الأكادميية 
ال�ست�سارية فيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي الدينهام فاوندي�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

اإل�ستــــري،  رود،  الدينهــــام  �سكـــــول،  الدينهــــام  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ايه   3  6 دي  دبليو  هريتفورد�ساير،  بورهاموود، 

جيه، اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 
 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141928
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املن�سورات الإلكرتونية القابلة للتنزيل، املن�سورات الإلكرتونية املتعلقة بالتعليم والتدريب 
الكمبيوتر للتنزيل، برامج  اإلكرتونية قابلة  اإر�سادية وتعليمية   التي ميكن تنزيلها، مواد 

برامج الكمبيوتر ل�ستخدامها فـي تقدمي خدمات التعليم واملدر�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي الدينهام فاوندي�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

اإل�ستـــــري،  رود،  الدينهــــام  �سكـــــــول،  الدينهــــام  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ايه  بورهامــــوود، هريتفورد�ساير، دبليو دي 6 3 

جيه، اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 
 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141929
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

 املالب�ض، الأحذية، اأغطية الراأ�ض، الزي املدر�سي، بلوزات، بلوزات مقنعني، قمي�ض )تي �سريت(،
اجلاهزة،  العنق  ربطات  العنق،  ربطات  روابط،  بنطلون،  التنانري،  الق�سرية،  ال�سراويل 
دعامات للمالب�ض، جوارب، النعال، الأو�سحة، �سداري، �سرتات، معاطف، ف�ساتني، مالب�ض 
اأزياء  املاء،  �سد  مالب�ض  �سباحة،  بدل  )بجامات(،  نوم  مالب�ض  داخلية،  مالب�ض  حتتيه، 
م�سرحية، اأحذية كرة القدم، اأحذية، اأحذية ريا�سية، قبعات، قفازات، �سالت، زينة اجليب 

اأحزمة، قطع الغيار، التجهيزات وامللحقات جلميع الب�سائع املذكورة اأعاله.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي الدينهام فاوندي�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

اإل�ستـــري،  رود،  الدينهـــام  �سكـــول،  الدينهـــام  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ايه   3  6 دي  دبليو  هريتفورد�ساير،  بورهاموود، 
جيه، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 

 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 
م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142083
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآلية  قارنات  الربية(،  للمركبات  منها  كان  ما  )عدا  ومكائن  محركات  اآلية،  وعدد  اآلت 
وعنا�سر نقل احلركة )عدا ما كان منها للمركبات الربية(، معدات زراعية )عدا ما يدار 

باليد(، اأجهزة تفقي�ض البي�ض. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزهني تاميز اينوفاي�سن تكنولوجي كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

منرب  بارك،  اإنتليجن�ض  با�سو�ض  بي،  بيلدينغ  فلور،  اإت�ض  تي   5 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
لونغانغ  �سرتيت،  بانتيان  كميونيتي،  غانغتو  رود،  ك�سوغانغ   ،2008

دي�سرتيكت، �سينزهني، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 
 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142084
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 
املياه والأغرا�ض، الأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفيف 

والتهوية وتوريد املياه والأغرا�ض ال�سحية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزهني تاميز اينوفاي�سن تكنولوجي كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

منرب  بارك،  اإنتليجن�ض  با�سو�ض  بي،  بيلدينغ  فلور،  اإت�ض  تي   5 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
لونغانغ  �سرتيت،  بانتيان  كميونيتي،  غانغتو  رود،  ك�سوغانغ   ،2008

دي�سرتيكت، �سينزهني، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 
 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142085
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزهني تاميز اينوفاي�سن تكنولوجي كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

منرب  بارك،  اإنتليجن�ض  با�سو�ض  بي،  بيلدينغ  فلور،  اإت�ض  تي   5 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
لونغانغ  �سرتيت،  بانتيان  كميونيتي،  غانغتو  رود،  ك�سوغانغ   ،2008

دي�سرتيكت، �سينزهني، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 
 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142509
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للتنزيــل قابلــة  كمبيوتــر  األعــاب  برامــج  للتنزيـــل،  قابلـــة  كمبيوتـــر  األعـــاب   برجميــات 
برامج األعاب اإلكرتونية قابلة للتنزيل، برامج األعاب فيديو تفاعلية قابلة للتنزيل ،برامج 
تطبيقات الكمبيوتر القابلة للتنزيل لال�ستخدام على الهواتف املحمولة وهي برجميات 
الكمبيوتر لتوفري الو�سول اإلى الألعاب الإلكرتونية من خالل مواقع ال�سبكات الجتماعية 
عرب الإنرتنت، برجميات األعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل لال�ستخدام على الأجهزة املحمولة.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بيك عيون لربجميات الألعاب والت�سويق امل�ساهمة، م�سوؤول 

قاعدة البيانات لألعاب بيك غاميز 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: زقاق اإينابولو، رقم: 39، الطابق 3، كاباتا�ض، باي اأوغلو، اأ�سطنبول 
34427، تركيا 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 
 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142773
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سابيح، م�سابيح امل�سمار، م�سابيح مبيدة للجراثيم لتنقية الهواء، م�سابيح الأ�سعة فوق 
البنف�سجية لي�ست لغايات طبية، اأجهزة مطهرة، من�ساآت تنقية املاء، معقمات ماء ،معقمات، 
معقمات هواء، ثالجات، دفايات جيب، جمففات �سعر )جمففات(، مراحي�ض )دورات مياه(، 

اأواين طهو كهربائية، اأجهزة ت�سخني ،م�سعات حرارية )للت�سخني(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزهني يوفليد اوبتيكال تكنولوجي كو، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 301، )1 ا�ض تي فايز( بانغكاي تكنولوجي اندا�سرتيال بارك، وي�ست 

 - هاي  غوانغمينغ  رود،  غوانغوانغ  اوف  �ساوث  رود،  بانغكاي  اوف 
�سرتيت،  فينغهوانغ  كميونيتي،  تانغجيا  بارك،  اندا�سرتيال  تك 

غوانغمينغ دي�سرتيكت، �سينزهني، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 

 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 
م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 143555
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأخرى،  فئات  فـي  واردة  وغري  املواد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  الورق 
املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة 
فـي القرطا�سية اأو لغايات منزلية، مواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة 
التغليف  الأجهزة(، مواد  والتدري�ض )عدا  التوجيه  الأثاث(، مواد  املكتبية )عدا  واللوازم 

البال�ستيكية )غري الواردة فـي فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�سيهات )الرا�سمات(. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع الحتاد للورق �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 92103 اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 

 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 
م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 143557
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 
والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة  ال�سحية،  والأغرا�ض  املياه 

والتجفيف والتهوية وتوريد املياه والأغرا�ض ال�سحية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة فرج اللـه التجارية �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 10107، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 

 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 
م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 143558
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمة الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الذوق الرفيع العاملية للتجارة العامة واملقاولت ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الكويت، �سرق، قطعة )1(، �سارع اأحمد اجلابر، مبنى )8(، الدور 18، 
الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 
 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 143782
فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سجاد والب�سط واحل�سر ومفار�ض احل�سري وم�سمع فر�ض الأر�سيات ومواد اأخرى لتغطية 
الأر�سيات القائمة ومطرزات تعلق باجلدران )من مواد غري ن�سيجية(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خادي اآند فيلدج اإندا�سرتيز كومي�سن 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غرامودايا 3 اإيرل رود، فايل باريل )وي�ست(، مومباي 056 400، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 
 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 143785
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات 
جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  وزيوت  عطور  �سابون،  وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف 

غ�سول)لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خادي اآند فيلدج اإندا�سرتيز كومي�سن 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غرامودايا 3 اإيرل رود، فايل باريل )وي�ست(، مومباي 056 400، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 
 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 143786
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�ض ولبا�ض القدم واأغظية الراأ�ض.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خادي اآند فيلدج اإندا�سرتيز كومي�سن 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غرامودايا 3 اإيرل رود، فايل باريل )وي�ست(، مومباي 056 400، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 
 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145753
فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  باحلرير  غني  ناعم  قما�ض  من  م�سنوعة  مح�سوة  املخمل)األعاب  من  م�سنوعة  األعاب 
القطن اأو ال�سوف اأو مزيج من هذه الأقم�سة(.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تي واي اأنك - �سركة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 280 ت�سي�ستنات اأفنيو، وي�ستمونت، اإيلينوي 60559، الوليات املتحدة 

الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: األيافـي للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 192 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145755
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية)امل�ستح�سرات واملواد ال�سيدلنية والطبية(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآتن�ض فارما يو كاي ليميتد - �سركة محدودة امل�سوؤولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اجلناح 1، الطابق الثالث 11-12 �ساحة �سانت جيم�ض لندن ا�ض دبليو 

1 واي 4 ال بي، اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: األيافـي للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 192 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145756
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية )امل�ستح�سرات واملواد ال�سيدلنية والطبية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآتن�ض فارما يو كاي ليميتد - �سركة محدودة امل�سوؤولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اجلناح 1، الطابق الثالث 11-12 �ساحة �سانت جيم�ض لندن ا�ض دبليو 

1 واي 4 ال بي، اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: األيافـي للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 192 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146100
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية)م�ستح�سرات �سيدلنية لعالج ال�سطرابات الع�سبية والتنك�سية 
الع�سبية والع�سبية الع�سلية، م�ستح�سرات �سيدلنية لعالج الت�سلب املتعدد(.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيوجني اأم اأيه اإنك - �سركة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،02142 ما�سات�سو�ست�ض  كامربيدج،  �سرتيت،  بيني   225 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: األيافـي للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 192 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146310
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعلومات  الأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة  تقارير احل�سابات، محا�سبة،  اإعداد  واإعالن،  دعاية 
والأخبار عن الأعمال، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال، خدمات 
تنظيم  ا�ست�سارات  الأعمال،  فـي  احلقائق  تق�سي  الأعمال،  تقييم  الكفاية،  فـي  اخلرباء 
املهنية،  الأعمال  ا�ست�سارات  الأعمال،  اإدارة  فـي  امل�سورة  الأعمال، خدمات  اأبحاث  الأعمال، 
تدقيق احل�سابات، اإدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري، معاجلة الإدارة التجارية لرتخي�ض 
حا�سوب  ملفات  فـي  املعلومات  عن  البحث  التكلفة،  اأ�سعار  حتليل  الغري،  وخدمات  �سلع 
ال�سترياد  وكالت  خدمات  التوظيف،  وكالت  خدمات  القت�سادية،  التنبوؤات  لالآخرين 
املبيعات،  ترويج  اأو  والإعالن  الدعاية  اإعداد مناذج  الفوترة، خدمات  والت�سدير، خدمات 
درا�سات ال�سوق، اأبحاث الت�سويق، التفاو�ض وعقد ال�سفقات التجارية حل�ساب الغري، تنظيم 
لل�سركات،  الإداري  للت�سيري  بجهات خارجية  ا�ستعانة  دعائية،  اأو  لغايات جتارية  املعار�ض 
اإدارة الأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين، اإعداد ك�سوف الرواتب، ا�ست�سارات اإدارة �سوؤون 
الإقرار  اإيداع  ال�سرائب، خدمات  اإعداد  ال�سكرتارية،  الأفراد، خدمات  املوظفني، توظيف 

ال�سريبي.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مور�ض رولند ليميتد - �سركة محدودة امل�سوؤولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سيلتون �سرتيت، كوفنت غاردن، لندن دبليو �سي 2 ات�ض 9 جاي كيو، 
اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: األيافـي للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 192 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146311
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التاأمني، خدمات ت�سفية الأعمال املالية، ا�ستثمار الأموال، جمع التربعات اخلريية، 
خدمات مكاتب الئتمان، خدمات ا�ست�سارية ب�ساأن الديون، ترتيب التمويل مل�ساريع البناء، 
خدمات �سم�سرة التخلي�ض اجلمركي، تقدير ال�سرائب، التقييم املايل التاأمني والأعمال 
امل�سرفية والعقارات، اخلدمات التمويلية، الإدارة املالية، التحليل املايل، ا�ست�سارات مالية، 
التقاعد،  رواتب  دفع  خدمات  التاأمني،  معلومات  املالية،  املعلومات  التاأمني،  ا�ست�سارات 

الكفالت املالية، تقييم تكاليف الإ�سالح، ا�ستثمار اأموال.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مور�ض رولند ليميتد - �سركة محدودة امل�سوؤولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سيلتون �سرتيت، كوفنت غاردن، لندن دبليو �سي 2 ات�ض 9 جاي كيو، 

اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: األيافـي للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 192 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146312
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات اأمنية، خدمات الو�ساطة، خدمات التحكيم، ا�ست�سارات امللكية الفكرية، ترخي�ض 
خدمات  قانونية،  خدمات  حا�سوبية  برامج  ترخي�ض  املرافعات،  خدمات  الفكرية،  امللكية 

اإعداد الوثائق القانونية، اإدارة قانونية للرتاخي�ض.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مور�ض رولند ليميتد - �سركة محدودة امل�سوؤولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سيلتون �سرتيت، كوفنت غاردن، لندن دبليو �سي 2 ات�ض 9 جاي كيو، 

اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: األيافـي للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 192 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146354
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الع�سبية،  ال�سطرابات  ملعاجلة  �سيدلنية  )م�ستح�سرات  �سيدلنية  م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات �سيدلنية لعالج مر�ض الزهامير(.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيوجني اأم اأيه اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،02142 ما�سات�سو�ست�ض،  كامربيدج،  �سرتيت،  بيني   225 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: األيافـي للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 192 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 82026
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمة املختربات الواردة جميعا بالفئة 44.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املخربيون العرب ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: عيادات عبدون، 15 �سارع �سليمان حديدي، الدوار اخلام�ض ، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2013/7/18

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145403
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العامة  البيانات، حلول احلو�سبة  بناء مراكز  فـي جمال  تقنية  ا�ست�سارية  توفري خدمات 
واخلا�سة على �سبكة الإنرتنت، وتقييم وتطبيق تكنولوجيا وخدمات الإنرتنت، خدمـات 
دمج  خدمات   ، حتديدا  احلا�سوب،  خدمات  احلا�سوب،  وبرجميات  قطع  وتطوير  ت�سميم 
بيئات احلو�سبة اخلا�سة والعامة على �سبكة الإنرتنت، توفري برامج احلا�سوب الفرتا�سية، 
وحدات معاجلة الر�سومات والبيئات احلا�سوبية الفرتا�سية من خالل احلو�سبة ال�سحابية 
التي ت�ستمل على املن�سات كخدمة، خدمات احلو�سبة التي تعتمد على م�سادر الإنرتنت 
للتطوير،  القابلة  الآلت  تعليم  الآلت،  تعليم  فـي  لال�ستعمال  برجميات  تعر�ض  التي 
امل�ستندة  العميقة، وتوفري خدمات احلو�سبة  الع�سبية  ال�سبكات  البيانات وتطوير  حتليل 
التعليم وحتليل  ال�سطناعي، خوارزميات  الذكاء  الآلت،  تعلم  فـي جمال  الإنرتنت  على 
البيانات، خدمات تخزين البيانات الإلكرتونية، احلو�سبة الفائقة التي اأ�سا�سها الإنرتنت 
التي ت�ستمل على برجميات لال�ستخدام فـي جمالت الذكاء ال�سناعي، التعلم الآيل، التعلم 
العميق، احلوا�سبة عالية الأداء، احلو�سبة املوزعة، املحاكاة الفرتا�سية، التعلم الح�سائي، 
والتفاعلية،  الإلكرتونية  املتعددة  الو�سائط  األعاب  تطوير  خدمات  التوقعية،  والتحاليل 
غري  للربجميات  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  خدمات  ال�سور،  معاجلة  برجميات  ت�سميم 
القابلة للتحميل للعر�ض ثالثي الأبعاد، وعمل النماذج ثالثية الأبعاد وحتريك الأ�سكال 
ثالثية الأبعاد، توفري ال�ستخدام املوؤقت للربجميات غري القابلة للتحميل لتعزيز الأداء 
امل�سغرة  واملعاجلات  والرقاقات  املو�سالت،  ا�سباه  املتكاملة،  الدارات  لت�سغيل  احلا�سوبي، 
القابلة  للربجميات غري  املوؤقت  ال�ستخدام  توفري  الألعاب،  لغايات ممار�سة  احلا�سوبية، 
للتحميل لال�ستخدام كواجهات برجمة تطبيقات، الربجميات املقدمة كخدمات، وحتديدا 

توفري احلو�سبة الفائقة امل�ستندة على الإنرتنت ومن�سات الألعاب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جاى ان تى �سي�ستمز، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،19801 ديالوير  ويلمينجتون،  �سرتيت،  اوراجن   1209 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
بلـــد   ،2020/10/26 الأولويــــة:  تاريـــــخ   ،81814 الأولويـــــــة:  )رقــــــم  الأولويـــــــة:  حـــــــق 

الأولوية:جامايكا(

- 133 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145548
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مبواد  م�سربة  منها  التخل�ض  ميكن  )مناديل  للتنظيف،  مبنظفات  م�سربة  قما�ض  قطع 
كيميائية اأو مركبات تطهري منزلية(، منظفات بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية 
ولغايات طبية)منظفات متعددة الأغرا�ض(، م�ستح�سرات جلخ، )م�ستح�سرات التنظيف 
والتلميع واجللي والك�سط(، م�ستح�سرات �سقل، )م�ستح�سرات التنظيف والتلميع واجللي 
والك�سط(، م�ستح�سرات اإزالة الدهان )اإزالة ال�سحوم لال�ستخدام املنزيل(، م�ستح�سرات 

نقع الغ�سيل والكي)م�ستح�سرات التبيي�ض واملواد الأخرى ل�ستخدامات الغ�سيل(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي كلوروك�ض كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،94612، كاليفورنيا  اوكالند،  برودواى،   1221 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145549
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطهرات.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي كلوروك�ض كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،94612، كاليفورنيا  اوكالند،  برودواى،   1221 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145550
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متعددة  طبية)منظفات  ولغايات  الت�سنيعية  العمليات  فـي  امل�ستخدمة  بخالف  منظفات 
تنظيف)منظفات  مب�ستح�سرات  م�سربة  الطفل  مناديل  املرحا�ض(،  منظفات  الأغرا�ض، 
مركبات  اأو  كيميائية  مبواد  م�سربة  منها  التخل�ض  ميكن  مناديل  الأغرا�ض،  متعددة 
تطهري منزلية(، م�ستح�سرات نقع الغ�سيل والكي)م�ستح�سرات التبيي�ض واملواد الأخرى 
واجللي  والتلميع  التنظيف  جلخ)م�ستح�سرات  م�ستح�سرات  الغ�سيل(،  ل�ستخدامات 

والك�سط واإزالة ال�سحوم لال�ستخدام املنزيل(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي كلوروك�ض كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،94612، كاليفورنيا  اوكالند،  برودواى،   1221 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/29
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145664
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حا�سوب  برامج  للتنزيل(،  والقابلة  امل�سجلة  )لو�سائط  محمولة  و�سائط  م�سغالت 
م�سجلة)وبرامج الكمبيوتر وتطبيقات(، برجميات حا�سوب م�سجلة،)برجميات احلا�سوب، 
القابلة للتنزيل(، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب)برامج الكمبيوتر(، تطبيقات برجميات 
احلا�سوب، قابلة للتنزيل، من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل)من�سات 
قابلة  برجميات  حا�سوب  برامج  للتنزيل(،  القابلة  اأو  امل�سجلة  الكمبيوتر،  برامج 
للهواتف  تطبيقي  برنامج  للتنزيل،  القابلة  املحمول  الهاتف  تطبيقات  للتنزيل،)برامج 
املحمولة، تطبيقات الربامج القابلة للتنزيل للهواتف املحمولة، برامج وتطبيقات لالأجهزة 

املحمولة واأجهزة الكمبيوتر للطلب والت�سليم من املواد الغذائية وامل�سروبات(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جويل بي فودز كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فلبينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق العا�سر، جوليبي بالزا بيلدينج، 10 اإف. اأورتيجا�ض جونيور 
مانيال،  ميرتو   ،1600 �سيتي  با�سيج  �سنرت،  اأورتيجا�ض  اآفينيو، 

الفلبيني
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

حـــــــق الأولويـــــــة: )رقــــــم الأولويـــــــة: 4-2021-506192 ، تاريـــــخ الأولويــــة: 2021/3/15، 
بلـــد الأولوية: الفلبني(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145667
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حا�سوب  برامج  للتنزيـــل(،  والقابلة  امل�سجلـــة  محمولـــة)الو�سائــط  و�سائـــط  م�سغــــالت 
م�سجلة)وبرامج الكمبيوتر وتطبيقات برجميات احلا�سوب، القابلة للتنزيل(، برامج حا�سوب 
برجميات قابلة للتنزيل،)رامج الكمبيوتر وتطبيقات برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل(، 
من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل)من�سات برامج الكمبيوتر، امل�سجلة 
اأو القابلة للتنزيل، تطبيقات برامج الكمبيوتر(، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب)برامج 
تطبيقات الهاتف املحمول القابلة للتنزيل، برنامج تطبيقي للهواتف املحمولة، تطبيقات 
الربامج القابلة للتنزيل للهواتف املحمولة، برامج وتطبيقات لالأجهزة املحمولة واأجهزة 

الكمبيوتر للطلب والت�سليم من املواد الغذائية وامل�سروبات(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جويل بي فودز كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فلبينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق العا�سر، جوليبي بالزا بيلدينج، 10 اإف. اأورتيجا�ض جونيور 
مانيال،  ميرتو   ،1600 �سيتي  با�سيج  �سنرت،  اأورتيجا�ض  اآفينيو، 

الفلبيني
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

حـــــــق الأولويـــــــة: )رقــــــم الأولويـــــــة: 4-2021-506194 ، تاريـــــخ الأولويــــة: 2021/3/15، 
بلـــد الأولوية: الفلبني(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145669
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإطارات �سيارات، م�سخات هواء لوازم للمركبات، )الأطارات، الزنربكات الهوائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريدج�ستون لي�سن�سينغ �سريفي�سز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،37201 تينا�سى  نا�سفيل،   ،100 �سويت  �ساوث،  افينيو  فورث   200 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145733
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفري  ال�ست�سارية،  واخلدمات  الطبية  وال�ست�سارات  املعلومات  �سحية)تقدمي  ا�ست�سارة 
موقع على الإنرتنت للمهنيني الطبيني واملر�سى ي�سم معلومات تتعلق باختبار الأورام(.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بري�ستول - مايرز �سكويب كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 430 اي�ست 29 �سرتيت، 14 فلور، نيويورك نيويورك 10016 ، الوليات 

املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/10

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145794
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وال�سيجار  وال�سجائر  �سيجار)ال�سيجار  التبغ(،  منتجات  امل�سنع،  اأو  اخلام  تبغ)التبغ 
ال�سغري والتبغ اخلا�ض بلف �سجائرك اخلا�سة(، غاليني تبغ )تبغ الغليون وتبغ امل�سغ وتبغ 
ال�سعوط والكريتيك(، �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية)وبدائل التبغ 
)لي�ض لأغرا�ض طبية( ال�سجائر الإلكرتونية(، اأوعية تبغ )منتجات التبغ لغر�ض ت�سخينها، 
اإطالق بخاخ  اأجل  التبغ من  اأو  ال�سجائر  ت�سخني  واأجزائها لغر�ض  الإلكرتونية  الأجهزة 
يحتوي على النيكوتني لال�ستن�ساق(، محاليل �سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية 
�سجائر)ورق  ورق  الإلكرتونية،(،  ال�سجائر  فـي  لالإ�ستخدام  ال�سائل  النيكوتني  )محاليل 
 ، الغاليني  واملناف�ض،  ال�سجائر  وعلب  التبغ  وعلب  ال�سجائر  وفالتر  ال�سجائر  واأنابيب 
الأدوات اخلا�سة بلف ال�سجائر التي تو�سع باجليب(، قداحات مدخنني)الولعات ، اأعواد 

الثقاب(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فيليب موري�ض برودكت�ض ا�ض.اآ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كواى جيرنيناود 3، 2000 نيو �ساتل، �سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145795
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأ�سطـــح  وحمايــة  وترميــم  وتلميــع  وت�سميــع  وغ�سيـــل  )تنظيــف  تنظيـــف  م�ستح�ســـرات 
لل�سيارات(.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تريتل واك�ض، انك )�سركة خا�سعة لقوانني اإلينوي(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية
الينيوى  ادي�سون،   ،150 �سويت  بوليفارد،  بينهري�ست  وي�ست   2250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

60101، الوليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145797
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سطح  لتنظيف  )م�ستح�سرات  تنظيف  م�ستح�سرات 
اأ�سطح  تلميع  م�ستح�سرات  اجللد  ملمعات  املركبات، 
اإزالة  م�ستح�سرات  املركبات،  اأ�سطح  تلميع  �سمع  املركبات، 

ال�سداأ، م�ستح�سرات الالمعة لأ�سطح املركبات، �سابون ال�سيارة(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تريتل واك�ض، انك )�سركة خا�سعه لقوانني اإلينوي(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الينيوى  ادي�سون،   ،150 �سويت  بوليفارد،  بينهري�ست  وي�ست   2250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
60101، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145876
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جلخ )مزيالت الرائحة، مبا فـي ذلك مزيالت الروائح لل�سجاد واملفرو�سات 
الروائح  مزيالت  اجلو،  الكريهة)معطرات  الروائح  لإزالة  �سابون  الأخرى(،  والأقم�سة 
ومزيالت  املنزلية  الروائح  ومزيالت  الهوائية  الروائح  مزيالت  ذلك  فـي  مبا  الكريهة، 

الروائح الكريهة للغرف(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تريتل واك�ض، انك )�سركة خا�سعه لقوانني اإلينوي(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الينيوى  ادي�سون،   ،150 �سويت  بوليفارد،  بينهري�ست  وي�ست   2250 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
60101، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م   

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145878
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفري  )خدمات  التدريب،  اإر�ساد  التعليميــة(،  )اخلدمــات  والتعليـــم  الرتبيـــة  خدمـــات 
التدريب(، تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفيه،) الرتفيه، الأن�سطة ثقافية، 
خدمات الرتفيه املو�سيقي(، تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية، )خدمات م�سغلي املو�سيقى 
واإدارة  تنظيم  املو�سيقية احلية، خدمات  العرو�ض  تنظيم  املبا�سرة، خدمات  العرو�ض  فـي 
العرو�ض  تنظيم  احلفالت(،  متعهدي  )خدمات  العرو�ض  تنظيم  املو�سيقية،  احلفالت 
املعار�ض  تنظيم  العرو�ض(،  امل�سرحية)اإنتاج  العرو�ض  اإنتاج  احلفالت،  متعهدي  خدمات 
لغايات ثقافية اأو تعليمية، )خدمات تنظيم الأحداث للغايات الثقافية اأو الرتفيهية(، و�سائل 
ال�ستجمام توفري، )خدمات توفري مرافق ال�ستجمام والرتفيه(، معلومات عن الرتفيه، 
تنظيم واإدارة ندوات، )خدمات عقد الدورات التدريبية، تنظيم املناف�سات(، تنظيم وعقد 
منتديات تعليمية املبا�سرة، )الدورات التعليمية املتعلقة بالطهي والطعام وال�سراب(، ن�سر 
الن�سو�ض خالف ن�سو�ض الدعاية والإعالن)حترير الن�سو�ض املكتوبة عدا عن الن�سو�ض 
الدعائية(، تنظيم حفالت ترفيه، )تنظيم وعقد حفالت تقدمي اجلوائز، خدمات تدريب 
الكوادر(، الأكادمييات للرتبية والتعليم، )اخلدمات التعليمية املتعلقة بتدريب الكوادر على 
تكنولوجيا الطعام(، تنظيم واإدارة الندوات )توفري تدريب فـي جمال النظافة فـي �سناعة 
الإطعام، ور�سات العمل للغايات التدريبية، تنظيم املعار�ض للغايات الثقافية اأو التعليمية، 
خدمات النوادي )للرتفيه اأو التعليم(، خدمات توفري املعلومات وتقدمي الن�سائح املتعلقة 

بكل ما ذكر �سابقا(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درمي انرتنا�سنول بي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

نيذيرلند،  مملكة  ام�سرتدام،  ان،  ايه   1075  ،12 نا�سولن  اأوراجن  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:  �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية�ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145929
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإطارات  الركاب،  ل�سيارات  جمددة  اإطارات  الركاب،  ل�سيارات  )اإطارات  �سيارات  اإطارات 
لل�ساحنات جمددة، الإطارات املجددة للحافالت، اإطارات ال�سيارات املجددة لل�سباق(، اإطارات 
لل�ساحنات  �ساحنات)اإطارات  املركبات،  لإطارات  �سمامات  امل�سغوطة،  لالإطارات  داخلية 
الإطارات  اإ�سالح  عدة  ال�سباق(،  ل�سيارات  )اإطارات  �سباق  �سيارات  للحافالت(،  اإطارات 
الداخلية  الأنابيب  لل�ساحنات  داخلية  اأنابيب  الركاب  ل�سيارات  داخلية  الداخلية)اأنابيب 
ال�سباق(، عجالت مركبات، رقع مطاطية ل�سقة  ل�سيارات  الداخلية  الأنابيب  للحافالت 
اأعاله،  املذكورة  ال�سيارات  اإطارات  لتجديد  مطاط  الداخلية)مدا�ض  الإطارات  لإ�سالح 
مدا�ض  العجلتني،  ذات  للمركبات  الداخلية  الأنابيب  العجلتني،  ذات  للمركبات  اإطارات 
مطاط لتجديد اإطارات ال�سيارات ذات العجلتني، رقع مطاطية ل�سقة لإ�سالح الأنابيب 

اأو الإطارات(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريدجي�ستون كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1-1، كيوبا�سي 3-ت�سوم، ت�سو-كو،104-8340 طوكيو، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145930
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القلب  اأمرا�ض  من  والعالج  للوقاية  ال�سيدلنية  �سيدلنية)امل�ستح�سرات  م�ستح�سرات 
والأوعية الدموية واأمرا�ض اجلهاز الع�سبي املركزي(، اك�سريات م�ستح�سرات �سيدلنية، 
)امل�ستح�سرات ال�سيدلنية لعالج ال�سرطان والتخرث واأمرا�ض اجلهاز التنف�سي(، بالزما 
كيميائية  النادرة(، م�ستح�سرات  الدم  ا�سطرابات  ال�سيدلنية لعالج  الدم)امل�ستح�سرات 
مثل  املعدية  الأمرا�ض  من  والعالج  للوقاية  ال�سيدلنية  )امل�ستح�سرات  �سيدلنية 

اللتهابات الفريو�سية والبكتريية(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينزامي كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الوليات   ،02142 اأيه  ام  كامربيدج.  �سرتيت،  بيني   50 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146133
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والأجهزة  النقالة  الإلكرتونة  الأجهزة  ل�سحن  ال�سيارات  كهربائية)�سواحن  بطاريات، 
اإلكرتونية  �سا�سات  بي(،  ا�ض  يو  كهربائية)كابالت  كبالت  ال�ستهالكية(،  الإلكرتونية 
رقمية) واقيات ال�سا�سات املكونة من زجاج �سلب لكي ت�ستخدم مع الهواتف النقالة والهواتف 
الذكية، �سواحن البطاريات(، اأجهزة �سحن البطاريات الكهربائية)�سواحن ل�سلكية، اأجهزة 
�سحن البطاريات، معدات ال�سحن للمعدات القابلة لإعادة ال�سحن، مداخل ال�سحن يو ا�ض 
بي، كابالت ال�سحن الكهربائية، من�سات ال�سحن الال�سلكية لالأجهزة الإلكرتونية النقالة، 
وحدات جمموعات البطاريات، البطاريات القابلة لل�سحن(، اأجهزة هاتف حافظات الهاتف 
املحمول التي ت�سم البطاريات القابلة لإعادة ال�سحن، من�سات ال�سحن ومحطات ال�سحن 
ال�سحن  حمالت  ال�ستهالكية،  واللكرتونيات  املحمولة  الإلكرتونية  الأجهزة  ل�سحن 
ال�ستهالكية،  والإلكرتونيات  املحمولة  الإلكرتونية  الأجهزة  ل�سحن  املنزلية  وال�سواحن 
احلافظات  الفيديو،  كابالت  ال�سوتية،  �سوتية،)الكابالت  اأغ�سية  احلا�سوب(،  كابالت 
لأجهزة  والواقيات  الواقية  احلافظات  النقالة،  الإلكرتونية  لالأجهزة  الواقية  والأغطية 
معدات  قارئات  باللم�ض(،  العاملة  ال�سغرية  واحلوا�سيب  املحمولة  ال�سخ�سية  احلا�سوب 
معاجلة بيانات،)القارئات الألكرتونية(، هواتف محمولة، هواتف ذكية، م�سغالت و�سائط 
مخ�س�سة  واقية  اأغ�سية  بيه3(،  ام  وم�سغالت  املحمولة  الو�سائط  محمولة)م�سغالت 
احلوا�سيب  مع  ت�ستخدم  لكي  �سلب  زجاج  من  املكونة  ال�سا�سات  الذكية)واقيات  للهواتف 
مخ�س�سة  واقية  اأغ�سية  باللم�ض(،  العاملة  اللوحية  احلوا�سيب  املحمولة،  ال�سخ�سية 
املحمولة،  ال�سخ�سية  احلوا�سيب  مع  امل�ستخدمة  وم�ساند  احلوا�سيب)حمالت  ل�سا�سات 
الفا�سالت  الأذن،  )و�سماعات  هواتف  �سماعات  باللم�ض(،  العاملة  اللوحية  احلوا�سيب 
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ال�سوتية ل�سماعات الراأ�ض، كابالت الف�سل ل�سماعات الراأ�ض، مكربات ال�سوت، ال�سماعات 
الال�سلكية(، �سماعات الراأ�ض، �سماعات الواقع الفرتا�سي)�سماعات الراأ�ض لألعاب الواقع 
ال�سوت،  تكبري  اأجهزة  �سوت)  مكربات  املعزز(،  للواقع  الراأ�ض  �سماعات  الفرتا�سي، 
ال�سماعات لغري ا�ستخدام الأيدي لالأجهزة الإلكرتونية املحمولة، اأجهزة توجيه ال�سبكات، 
وا�سعة  ال�سبكة  التوجيه  للبطاريات)اأجهزة  �سبكات  الال�سلكية(،  ال�سبكات  توجيه  اأجهزة 
النطاق، املو�سعات واملمددات لنطاق الو�سول اإلى ال�سبكة، كابالت املودم، محولت �سبكات 
اإلى ال�سبكة،  احلوا�سيب(، مفاتيح كهربائية) مفاتيح �سبكات احلوا�سيب، اأجهزة الو�سول 
برامج  ال�سبكات(،  على  الكمبيوتر  م�ستخدمي  لتو�سيل  ال�سبكات  و�سول  نقاط  حتديدا: 
حا�سوب م�سجلة)برنامج كمبيوتر م�سجل ل�ستخدامه كمنافذ �سبكات ل�سبكات الكمبيوتر، 
امل�سجلة  والربجميات  للحوا�سيب  امل�سجلة  الثابتة  الربجميات  ال�سبكة،  ات�سالت  محاور 
للتحكم بعمل اأجهزة التوجية الال�سلكية ومو�سعات نطاق الدخول لل�سبكات(، اأجهزة حتكم 
عن بعد)اأجهزة التحكم الكهربائية والإلكرتونية للتحكم فـي الأجهزة الكهربائية املنزلية، 
حتديدا:، اأنظمة الو�سائط ال�سوتية املرئية (، اأجهزة قيا�ض كثافة الهواء)اأنظمة التدفئة 
والتهوية وتكييف الهواء، عدد املطابخ، والإ�ساءة، اأنظمة املياه(، اأجهزة انذار)اأجهزة الأمن، 
اأجهزة الإنذار، وح�سا�سات ا�ست�سعار احلركة(، لوحات مفاتيح كهربائية) مفاتيح الت�سغيل 
لالأدوات املنزلية، مفاتيح الطاقة لالأدوات املنزلية وللمطبخ(، برجميات حا�سوب م�سجلة،) 
اللوحية  احلوا�سيب  الذكية،  للهواتف  للتحميل  القابلة  احلوا�سيب  تطبيقات  برجميات 
العاملة باللم�ض، اأجهزة احلا�سوب ال�سخ�سية، احلوا�سيب املحمولة، وامل�ساعدات الرقمية 
ال�سخ�سية، حتديدا:، الربجميات للتفعيل عن بعد لل�سابطات الكهربائية والإلكرتونية 

التي تتحكم بالأجهزة الكهربائية املنزلية املذكورة �سابق(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيلكني انترينا�سيونال، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،90094 كاليفورنيا،  في�ستا،  باليا  درايف  واترفرنت  اي�ست   12045 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145486
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه محفوظة، جوز هند جمفف، خ�سراوات محفوظة، خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات 
جمففة، حليب، �سمك غري حي، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فيها، منتجات 
الهند للطعام، منتجات غذائية من  احلليب، �سردين، حلوم دواجن غري حية، زيت جوز 
ال�سمك، �سمك محفوظ، حلوم محفوظة، �سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، 
جوز  حليب  جمفف،  حليب  مركز،  حليب  معلبة،  خ�سراوات  معلبة،  حلوم  معلبة،  فواكه 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيننتينال جلوبال كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

تورتول،  رودتاون،  �سينرت،  انكوبوري�سن  �سور  اوف  بي.او.بوك�ض،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اجلزر العذراء الربيطانية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145677
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منكهات للقهوة، ب�سكويت، قهوة، كعك، م�ستح�سرات 
احلبوب، �سوكولتة، حلويات، رقائق ذرة، بوظة، ملح، م�سحوق كعك، عجينة كعك ،جلوكوز 
لأغرا�ض الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات قهوة 
باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، معكرونة، خبز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة، بن 
ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، مايونيز، ك�سرتد، اأطعمة خفيفة قائمة على احلبوب، م�سحوق 
�سكريات، ق�سبان   ) املو�ض )حلوى  �سوكولتة،  بال�سكر جممد، مو�ض  خبازة، كيك مغطى 
لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكولتة  حلي  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 
الكعك، جوز مطلي بال�سوكولتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، معجون �سوكولتة يحتوي 

على مك�سرات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ض.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

الوحدة،  �سارع  خلف  الأولى،  ال�سناعية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ملك الأنا�سرياز عبدالرازق �ض.ب: 4115، 

ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145678
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكولتة  حلي  بالربوتني،  الغنية  احلبوب  ق�سبان 
لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكولتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، معجون �سوكولتة 
يحتوي على مك�سرات، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منكهات للقهوة، ب�سكويت، قهوة، 
كعك، م�ستح�سرات احلبوب، �سوكولتة، حلويات، رقائق ذرة، بوظة، ملح، م�سحوق كعك، 
عجينة كعك، جلوكوز لأغرا�ض الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب 
�سل�سة، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، معكرونة، خبز، م�سروبات 
اأ�سا�سها ال�سوكولتة، بن ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، مايونيز، ك�سرتد، اأطعمة خفيفة قائمة 
على احلبوب، م�سحوق خبازة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�ض �سوكولتة املو�ض )حلوى ( 

�سكريات.
 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية الأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك الأنا�سرياز عبدالرازق 
�ض.ب: 4115، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/6
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145679
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منكهات للقهوة، ب�سكويت، قهوة، كعك، م�ستح�سرات 
احلبوب، �سوكولتة، حلويات، رقائق ذرة، بوظة، ملح، م�سحوق كعك، عجينة كعك، جلوكوز 
لأغرا�ض الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات قهوة 
باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، معكرونة، خبز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة، بن 
ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، مايونيز، ك�سرتد، اأطعمة خفيفة قائمة على احلبوب، م�سحوق 
ق�سبان  �سكريات،  )حلوى(  ،املو�ض  �سوكولتة  مو�ض  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  خبازة، 
لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكولتة  ،حلي  بالربوتني  الغنية  احلبوب 
الكعك، جوز مطلي بال�سوكولتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، معجون �سوكولتة يحتوي 

على مك�سرات.
 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية الأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك الأنا�سرياز عبدالرازق 
�ض.ب: 4115، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/6
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145680
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منكهات للقهوة، ب�سكويت، قهوة، كعك، م�ستح�سرات 
احلبوب، �سوكولتة، حلويات، رقائق ذرة، بوظة، ملح، م�سحوق كعك، عجينة كعك، جلوكوز 
لأغرا�ض الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات قهوة 
باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، معكرونة، خبز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة، بن 
ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، مايونيز، ك�سرتد، اأطعمة خفيفة قائمة على احلبوب، م�سحوق 
�سكريات، ق�سبان   ) املو�ض )حلوى  �سوكولتة،  بال�سكر جممد، مو�ض  خبازة، كيك مغطى 
لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكولتة  حلي  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 
الكعك، جوز مطلي بال�سوكولتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، معجون �سوكولتة يحتوي 

على مك�سرات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للمواد الغذائية �ض.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية الأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك الأنا�سرياز عبدالرازق 
�ض.ب: 4115، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/6
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145681
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منكهات للقهوة، ب�سكويت، قهوة، كعك، م�ستح�سرات 
احلبوب، �سوكولتة، حلويات، رقائق ذرة، بوظة، ملح، م�سحوق كعك، عجينة كعك، جلوكوز 
لأغرا�ض الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات قهوة 
باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، معكرونة، خبز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة، بن 
ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، مايونيز، ك�سرتد، اأطعمة خفيفة قائمة على احلبوب، م�سحوق 
ق�سبان  �سكريات،  )حلوى(  املو�ض  �سوكولتة،  مو�ض  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  خبازة، 
لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكولتة  حلي  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 
الكعك، جوز مطلي بال�سوكولتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، معجون �سوكولتة يحتوي 

على مك�سرات.
 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية الأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك الأنا�سرياز عبدالرازق 
�ض.ب: 4115، ال�سارق، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/6
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145682
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منكهات للقهوة، ب�سكويت، قهوة، كعك، م�ستح�سرات 
احلبوب، �سوكولتة، حلويات، رقائق ذرة، بوظة، ملح، م�سحوق كعك، عجينة كعك، جلوكوز 
لأغرا�ض الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات قهوة 
باحلليب، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، معكرونة، خبز، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة، بن 
ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، مايونيز، ك�سرتد، اأطعمة خفيفة قائمة على احلبوب، م�سحوق 
ق�سبان  �سكريات،  )حلوى(  املو�ض  �سوكولتة،  مو�ض  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  خبازة، 
لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكولتة  حلي  بالربوتني،  الغنية  احلبوب 
الكعك، جوز مطلي بال�سوكولتة، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، معجون �سوكولتة يحتوي 

على مك�سرات.

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سناعية الأولى، خلف �سارع الوحدة، ملك الأنا�سرياز عبدالرازق 
�ض.ب: 4115، ال�سارق، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/6
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145683
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

با�ستا، م�ستح�سرات منكهة للطعام، ب�سكويت، كاكاو، قهوة، كعك، علكة لي�ست لغايات طبية، 
�سكر،  للطعام،  دقيق  ،ملح،  بوظة  الذرة،  حب  ف�سار  ذرة،  رقائق  توابل،  �سوكولتة،  �ساي، 
تابل، خل، كت�ساب �سل�سة، مواد تخمري، خبز، ع�سل نحل، خردل،  عجينة كعك، زجنبيل 
�سندوي�سات، فلفل، ارز، تورتات كيك بالفواكه، خل البرية، بن ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل، 
خبازة،  م�سحوق  طحينية،  حالوة  �سلطة،  توابل  �سويا،  �سل�سة  حبوب،  منتجات  رقائق 
املو�ض )حلوى( �سكريات، جوز مطلي بال�سوكولتة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية 

ماحلة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اون اوف املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

الربوة، مبنى رقم 7056، وحدة رقم  ال�سرقي، حي  الدائري  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق 

16، الريا�ض 12824، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145684

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني الإقامة الفنادق والنزل، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، 

خدمات الكافترييات، تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة، خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح ،خدمات 

الفنادق، خدمات املطاعم، احلجز فـي الفنادق ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات 

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة، حجز اأماكن الإقامة املوؤقتة ،خدمات مطاعم وا�سوكو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اون اوف املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

الربوة، مبنى رقم 7056، وحدة رقم  ال�سرقي، حي  الدائري  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق 

16، الريا�ض 12824، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112، روي، �سلطنة عمان    
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145685
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كربيد  املدبوغ،  اجللد  ق�سر  م�ستح�سرات  الن�سيج،  لتن�سيع  �سابون  جلخ،  م�ستح�سرات 
لالحذية،  �سمع  �سقل،  م�ستح�سرات  لالحذية،  كرميات  �سنفرة،  �سحج  مادة  ال�سليكون 
م�ستح�سرات تلميع ملمعات، �سمع احلذائني، �سمع ال�سكافـي، �سمع �سقل، مواد حافظة 
للجلد املدبوغ ملمعات، ورق �سحج �سنفرة، قما�ض �سنفرة، م�ستح�سرات نقع الغ�سيل والكي، 
منكهات للكعك زيوت عطرية، م�ستح�سرات تنعيم تن�سية، ورق �سقل، ورق زجاج، قما�ض 
م�ستح�سرات  �سنفرة،  جلخ  ورق  �سنفرة،  جلخ  مواد  لل�سنفرة،  قما�ض  زجاج  قما�ض  ك�سط، 
اإزالة ال�سداأ، منكهات للم�سروبات زيوت عطرية، م�ستح�سرات اإزالة الدهان، مزيالت �سمع 
الر�سيات م�ستح�سرات جلي، �سموع مانعة لالنزلق على البالط، �سوائل مانعة لالنزلق 
زيوت  غذائية  منكهات  اأحذية،  ملمع  النباتات،  اوراق  لتلميع  م�ستح�سرات  البالط،  على 
عطرية، �سمع الأر�سيات، ملمع ن�سوي للغ�سيل والكي، ن�سا الغ�سيل، م�سحوق طبا�سري نقي 
اخلياطني،  �سمع  املزخرفة،  اخل�سبية  الأر�سيات  �سمع  للتنظيف،  بركاين  رماد  للتجميل، 
م�ستح�سرات  ال�سيارات،  زجاج  لتنظيف  �سوائل  للتنظيف،  الغ�سيل  �سودا  البقع،  مزيالت 
تنظيف ورق اجلدران، غ�سول قلوي من ال�سودا، م�ستح�سرات لتنظيف امل�سارف املغلقة، 

�سرائط تبيي�ض الأ�سنان، م�ستح�سرات تنظيف)�سمع الغ�سيل(.
 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بناية لندمارك، املزرعة، بريوت، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:  اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145706
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة  �سحون،  غ�سالت  م�سخنة،  غري  جتفيف  اآلت  القوارير،  غ�سل  اآلت  �سطف،  اآلت 
النقد،  بقطع  تعمل  غ�سالت  املركبات،  غ�سل  معدات  املالب�ض،  لغ�سل  غ�سالت  غ�سيل، 
بخالف  املنزلية  للغايات  مطاحن  املنزلية،  للغايات  كهربائية  مطاحن  غ�سيل،  ع�سارات 
التي تدار باليد، اآلت واأجهزة تنظيف كهربائية، فتاحات كهربائية للعلب، مطاحن فلفل 
اآلت الكرتوميكانيكية  بخالف التي تدار باليد، مطاحن قهوة بخالف التي تدار باليد، 
اأو خرط اخل�سراوات،  ب�سر  اآلت  منزلية،  لغايات  كهربائية  الغذية، خالطات  لتح�سري 
مكان�ض  املنزلية،  للغايات  كهربائية  فواكه  ع�سارات  منزلية،  لغايات  كهربائية  خفاقات 
كهربائية، اآلت واأجهزة كهربائية لل�سقل اأو التلميع بال�سمع، اأكيا�ض املكان�ض الكهربائية، 
مطاحن للمطبخ، كهربائية، فر�ض للمكان�ض الكهربائية، خراطيم الإمت�سا�ض للمكان�ض 
كهربائية  واأجهزة  اآلت  كهربائي،  ع�سري  م�ستخرج  الغاليني،  تنظيف  اأدوات  الكهربائية، 
با�ستخدام  تنظيف  اأدوات  بال�سفط،  للتنظيف  مركزية  من�ساآت  بال�سامبو،  ال�سجاد  لغ�سل 
ملمعات  ال�سغط،  عالية  غ�سالت  التنظيف،  لأغرا�ض  الغبار  ت�سريف  من�ساآت  البخار، 
اآلت كهربائية لتلميع الأحذية، جرافات ثلج، قطع  اأر�سيات باركيه بال�سمع - كهربائية، 
ملحقة باملكان�ض الكهربائية لن�سر العطور واملطهرات، خراطيم املكان�ض الكهربائية، اأجهزة 
تنظيف بال�سيتيلني، اأجهزة ل�سحب البرية حتت ال�سغط، اآلت ذاتية الدفع لكن�ض الطرق.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي�سر انكوربوريتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تايوانية

،�سونغ�سان دي�ست، تايبيي  اأر دي.  اأن.  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 7 اف -5، رقم 137،فوك�سينج 

�ستي 10541، تايوان) اأر،اأو،�سي(، تايوان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145777
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  ال�سحية،  الرعاية  م�ست�سفيات،  التجميل،  �سالونات  خدمات 
خدمات  ال�سحية،  املنتجعات  خدمات  الطبي،  التمري�ض  الأ�سنان،  طب 

مراكز ال�سحة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الأرجان العاملية العقارية �ض.م.ك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سيوخ، �سارع6، بلوت125 الكويت، �ض.ب:8904 ال�ساملية 22060، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145778
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية، خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية وال�سحية، 
توفري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، خدمات املدرب 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الأرجان العاملية العقارية �ض.م.ك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سيوخ، �سارع6، بلوت125 الكويت، �ض.ب:8904 ال�ساملية 22060، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145779
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأ�سنان،  طب  خدمــات  ال�سحيـــة،  الرعايـــة  م�ست�سفيـــات،  التجميـــل،  �سالونـــات  خدمــات 
التمري�ض الطبي، خدمات املنتجعات ال�سحية، خدمات مراكز ال�سحة.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الأرجان العاملية العقارية �ض.م.ك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سيوخ، �سارع6، بلوت125 الكويت، �ض.ب:8904 ال�ساملية 22060، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145780
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توفري  وال�سحية،  البدنية  اللياقة  تدريبات  ال�سحية  النوادي  خدمات  الت�سلية،  خدمات 
املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، خدمات املدرب ال�سخ�سية تدريبات 

اللياقة املدنية، اإجراء ف�سول اللياقة البدنية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الأرجان العاملية العقارية �ض.م.ك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سيوخ، �سارع6، بلوت125 الكويت، �ض.ب:8904 ال�ساملية 22060، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145790

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرلندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كلو�سريان، يوغال رود، دونغارفان، كو، ووترفورد، اإيرلندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145791

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة طب الأ�سنان.

 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرلندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كلو�سريان، يوغال رود، دونغارفان، كو، ووترفورد، اإيرلندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145792

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فرا�سي اأ�سنان، فرا�سي اأ�سنان كهربائية.

 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيرلندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كلو�سريان، يوغال رود، دونغارفان، كو، ووترفورد، اإيرلندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145947

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقداح برية،  الزبدة،  ل�سحون  اأغطية  للزبدة،  اأواين، �سحون  لغايات منزلية،  �سالل خبز 

قوارير،  فتاحات  زجاجات،  عميقة،  اأطباق  الورقية،  املناديل  ل�سرف  معدنية  �سناديق 

فـي  ت�ستخدم  كهربائية وغري كهربائية، دلء م�سنوعة من قما�ض من�سوج، مالعق خفق 

األواح خبز، �سناديق زجاجية، �سالل لغايات منزلية، �سناديق خبز، محاقن �سقي  املطبخ، 

اللحم، اأحوا�ض �سرب، اأوعية �سرب، فرا�سي زجاج امل�سابيح، خزف، حافظات �سوائل لل�سرب 

للبي�ض، قدور خزفية، حلقات  اأكواب  اأع�سا�ض �سناعي،  اأطقم م�سروبات، بي�ض  للريا�سة، 

اأو  للعزل  امل�ستخدمة  بخالف  زجاجية  األياف  لل�سحون،  اأغطية  اقداح،  اأطباق،  مناديل، 

اأو  الفخار،  اأو  اخلزف،  اأو  ال�سرياميك،  اأو  ال�سيني،  اخلزف  من  �سغرية  متاثيل  للن�سيج، 

الزجاج، كوؤو�ض �سرب، �سواين دوارة، �سناديق للوجبات اخلفيفة، مالعق خلط اأواين مطبخ، 
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اأطباق مائدة لال�ستعمال مرة واحدة، مقايل رفيعة، جهاز كهربائي اأو غري كهربائي لإزالة 

الكتاين، ك�سارات جوز، قوارير تربيد، �سلك جلي معدين للقدور، مغارف كبرية  الن�سيج 

ل�سكب الطعام لغايات منزلية، برادة الزجاج امل�ستخدمة فـي الأعمال الفنية، خفاقات غري 

للتنظيف،  لبادات  لغايات منزلية،  اأواين  للخ�سراوات،  لغايات منزلية، �سحون  كهربائية 

اأواين  مزهريات،  منزلية،  لغايات  الورق  من  �سواين  املنزلية،  العجني  فرد  اأ�سطوانات 

فخارية، اأواين عميقة لل�سلطة، اأوعية ملح، �سحون اأطباق، اأوعية معدنية ل�سنع املثلجات 

ال�سرياميك،  اأو  ال�سيني،  اخلزف  من  فنية  حتف  فناجني،  �سحون  املثلجة،  وامل�سروبات 

ال�سيني  اخلزف  من  لفتات  منزلية،  لغايات  �سواين  الزجاج،  اأو  الفخار،  اأو  اخلزف،  اأو 

اأجهزة �سغط غري  املنا�سف، �سالل النفايات الورقية،  اأو الزجاج، ق�سبان وحلقات لتعليق 

كهربائية لتح�سري التورتيا اأدوات مطبخية، قوالب ثلج �ساحلة لإعادة ال�ستخدام، ملقط 

ال�سالطة، مغارف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة لم املميزة للتجارة )�سركة �سخ�ض واحد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

 8022 العليا  عبدالعزيز،  بن  محمد  الأمري  طريق   3074 �ض.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الريا�ض، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/05/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145958
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبغ، مر�سحات فالتر، �سجائر، �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية، �سجائر، 
ال�سجائر الإلكرتونية، محاليل �سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية، منكهات، من 

غري الزيوت الأ�سا�سية، لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية.
 

 - والتبغ وم�ستلزماتها  لل�سجائر  البريق  �سركة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 
ذات م�سوؤولية محدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية
ق�سيمة   ،)4( قطعة  املنقف،  الأحمدي،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

)54ا23(، مركز لفـي الدويخ التجاري، الدور الأر�سي، محل )21(، 
الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145960
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم،  خدمات  الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التموين 
خدمات  اخلفيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات 

مطاعم وا�سوكو.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كافيه قيمر وكاهي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145988
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، 
خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم 

تقدمي الوجبات اخلفيفة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطعم الدار دارك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

ب،   85 رقم:  بناية  اليمان،  بن  حذيفة  م�سجد  بجانب  طرببور،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
عمان، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145990
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الهواء، م�ستح�سرات م�سادة للعث، قطن معقم،  م�ستح�سرات تنقية 
ورق التقاط الذباب، مبيدات ح�سرات، لكيه لالأ�سنان، مطهرات لغايات 
�سحية، م�ستح�سرات لإبادة الفئران، طاردات ح�سرات، خال�سات تبغ 
م�ستح�سرات  ح�سرات،  مبيدات  للحيوانات  غ�سول  ح�سرية،  مبيدات 
على  للق�ساء  م�ستح�سرات  للذباب،  غراء  فئران،  �سم  الريقات،  اإبادة 
بخور  للعث،  م�ساد  ورق  الأقحوان،  م�سحوق  �سحية،  فوط  الذباب، 
طارد للح�سرات، مبيدات القراد، مزيالت للروائح الكريهة لالأقم�سة 
واملن�سوجات، م�ستح�سرات اإزالة الروائح الكريهة من الهواء، مبيدات 

.disinfectants ،الآفات، حفاظات للحيوانات الأليفة
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قوانغت�سو �سريوين بيوتيكنولوجي كومبني ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

روود،ليوان  �سانغدي   111 رقم  بيلدينغ،  قوان  بي  1/اأر،5/اأف،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
دي�سرتيكت، جانغزوهو،جانغودونغ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145991

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تنظيف كيميائية لغايات منزلية، م�ستح�سرات جتميل، 

لغ�سيل  القم�سة  ق�سر  م�ستح�سرات  تنظيف،  م�ستح�سرات  كولونيا، 

الكريهة،  الروائح  لإزالة  �سابون  عطور،  �سناعة  عطور،  املالب�ض، 

املغلقة،  امل�سارف  لتنظيف  م�ستح�سرات  للحيوانات،  اأو  للب�سر  الكريهة  الروائح  مزيالت 

م�ستح�سرات تعطري الهواء.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قوانغت�سو �سريوين بيوتيكنولوجي كومبني ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية
روود،ليــــوان  �سانغـــدي   111 رقم  بيلدينـــغ،  قوان  بي  1/اأر،5/اأف،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

دي�سرتيكت، جانغزوهو،جانغودونغ، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146031

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سمنت، ورق مقوى للبناء، اأ�سمنت مائع، جب�ض، عوار�ض اأ�سمنتية، حواجز غري معدنية، 

معدنية  غري  مواد  للمباين،  معدنية  غري  اأ�سقف  معدنية،  غري  اأ�سقف  بناء،  مواد  جب�ض 

للبناء، بالط غري معدين لالأر�سيات، األواح غري معدنية للبناء، مواد تغليف غري معدنية 

املباين،  بطانات غري معدنية جلدران  املباين،  تغليف غري معدنية جلدران  مواد  للبناء، 

بالط  معدنية،  غري  �سالمل  للمباين،  معدين  غري  بالط  للبناء،  اخل�سب  لب  من  األواح 

.slabs، not of metal، for building ،لالأر�سيات، غري معدين
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سنع ا�سك للجب�ض املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

اخلفيفــــــة،  ال�سناعــــــات  منطقــــــة  ال�سناعيـــــة،  ينبــــع  مدينـــــــة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146035

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لإزالة  الورق  من  مناديل  للموائد،  ورقية  اأغطية  الورق،  من  مناديل  �سحي،  ورق  ورق، 

م�ستح�سرات التجميل، مناديل من الورق للموائد، منا�سف من الورق، منا�سف للوجه من 

الورق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دايو بيرب كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2-60 ، ماي�سيما، كامييا، ت�سو ، �سيكوكيو، ت�سو �ساي ، ايهامي، كني، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26

اأبو غزالة للملكية الفكرية       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146037
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلنية،  لغايات  لو�سن،  غ�سولت  دوائية،  زيوت  طبية،  لغايات  ا�ستحمام  م�ستح�سرات 
حفاظات للر�سع، مناديل ورقية م�سربة بغ�سولت لو�سن، �سيدلنية، حفاظات اأطفال على 
�سكل �سراويل من الورق وال�سليلوز ت�ستخدم مرة واحدة، �سابون م�ساد للجراثيم، غ�سول 

م�ساد للجراثيم، �سامبو طبي.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دايو بيرب كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2-60 ، ماي�سيما، كامييا، ت�سو ، �سيكوكيو، ت�سو �ساي ، ايهامي، كني، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26

اأبو غزالة للملكية الفكرية       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146038
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات  الب�سرة،  تبيي�ض  كرميات  لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات  �سابون، 
جتميل، كرميات جتميلية، زيوت عطرية، زيوت لغايات التجميل، غ�سولت لو�سن، لأغرا�ض 
بغ�سولت  ورقية م�سربة  مناديل  لغايات طبية،  لي�ست  ا�ستحمام  اأمالح  �سامبو،  التجميل، 
لو�سن، جتميلية، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات طبية، بال�سم لل�سعر، مناديل مبللة 

مب�ستح�سرات لإزالة مواد التجميل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دايو بيرب كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2-60 ، ماي�سيما، كامييا، ت�سو ، �سيكوكيو، ت�سو �ساي ، ايهامي، كني، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26

اأبو غزالة للملكية الفكرية       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146039
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لإزالة  الورق  من  مناديل  للموائد،  ورقية  اأغطية  الورق،  من  مناديل  �سحي،  ورق  ورق، 
م�ستح�سرات التجميل، مناديل من الورق للموائد، منا�سف من الورق، منا�سف للوجه من 

الورق.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دايو بيرب كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2-60 ، ماي�سيما، كامييا، ت�سو ، �سيكوكيو، ت�سو �ساي ، ايهامي، كني، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26

اأبو غزالة للملكية الفكرية       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146040
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلنية،  لغايات  لو�سن،  غ�سولت  دوائية،  زيوت  طبية،  لغايات  ا�ستحمام  م�ستح�سرات 
�سراويل �سحية، فوط  بطانات  للحي�ض، فوط �سحية،  �سدادات قطنية  �سراويل �سحية، 
بغ�سولت  م�سربة  ورقية  مناديل  بال�سل�ض،  للم�سابني  ما�سة  فوط  بال�سل�ض،  للم�سابني 
الورق  من  �سراويل  �سكل  على  اأطفال  حفاظات  للر�سع،  حفاظات  �سيدلنية،  لو�سن، 
وال�سليلوز ت�ستخدم مرة واحدة، �سابون م�ساد للجراثيم، غ�سول م�ساد للجراثيم، �سامبو 

طبي، �سمادات)�سمادات احلي�ض / الفوط ال�سحية(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دايو بيرب كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2-60 ، ماي�سيما، كامييا، ت�سو ، �سيكوكيو، ت�سو �ساي ، ايهامي، كني، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146041
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات  الب�سرة،  تبيي�ض  كريــمات  لال�ستحمــام،  جتميليــة  م�ستح�ســـرات  �سابــون، 
جتميل، كرميات جتميلية، زيوت عطرية، زيوت لغايات التجميل، غ�سولت لو�سن، لأغرا�ض 
بغ�سولت  ورقية م�سربة  مناديل  لغايات طبية،  لي�ست  ا�ستحمام  اأمالح  �سامبو،  التجميل، 
لو�سن، جتميلية، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات طبية، بال�سم لل�سعر، مناديل مبللة 

مب�ستح�سرات لإزالة مواد التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دايو بيرب كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 2-60 ، ماي�سيما، كامييا، ت�سو ، �سيكوكيو، ت�سو �ساي ، ايهامي، كني، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146074
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  املقاهي،  خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التموين 
املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات، 
اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم،  خدمات  الكانتينات، 
اخلفيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية، 

خدمات احلانات البارات، تاأجري اأجهزة الطبخ.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة لذة عرفة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منطقة الق�سيم، مدينة بريدة، حي الرو�سة، �سارع عمر بن اخلطاب، 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146075
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهــزة  كهربائيــة،  تنظيــم  اأجهــزة  النقــود،  وفــرز  عـــد  اآلت 
اأجهزة  الفواتري،  اإعداد  اآلت  طبية،  غري  لأغرا�ض  مراقبة، 
معاجلة البيانات، اأجهزة هاتف، اآلت ت�سجيل النقد، قارئات 
�سيفرات الأعمدة، من�سورات اإلكرتونية قابلة للتفريغ، برامج 

حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، حوا�سيب 
لوحية، عتاد احلا�سوب.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نك�ست بايت للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: العا�سمة، القبلة، قطعه )3(، ق�سيمة )106(، دور )3(، مكتب )3(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146077
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأعمــال  ا�ست�ســارات  الأعمــال،  اإدارة  ا�ست�سـارات  محا�سبـــة، 
املهنية، تاأجري امل�ساحات الإعالنية، ترويج املبيعات لالآخرين، 
خدمات  احلا�سوب،  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  العالن 
توفري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات لأعمال اأخرى، 
ت�سويق،  الفوترة،  ال�سراء، خدمات  الإدارية لطلبات  املعاجلة 
توفري معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت، خدمات 

برجمة املواعيد وظائف مكتبية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نك�ست بايت للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: العا�سمة، القبلة، قطعه )3(، ق�سيمة )106(، دور )3(، مكتب )3(، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146078
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمـــات  املطاعـــم،  خدمــات  وال�ســـراب،  بالطعـــام  التمويـــن 
مطاعم اخلدمة الذاتية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نك�ست بايت للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: العا�سمة، القبلة، قطعه )3(، ق�سيمة )106(، دور )3(، مكتب )3(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146085
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جيالتني هالم، للطعام، زبدة، فواكه محفوظة، مركزات املرق، مربيات، �سوربات، خ�سراوات 
بي�ض، حلوم  للطعام، منتجات احلليب،  ذرة  زيت  للطعام، متور، حليب،  زيوت  محفوظة، 

محفوظة، طحينة عجينة بذور ال�سم�سم، زيت بكر ممتاز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة األياف للتمور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الإح�ساء، املربز، ال�سوق املركزي، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146102

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ام ام �سي الغذائية �ض.م.ك. مقفلة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 4618، ال�سفاة 13047، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية      

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133807

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مع  لال�ستخدام  اأدوات  التبغ،  لغاليني  ما�ض  ورق  الثقاب،  اأعواد  املدخنني،  اأدوات  التبغ، 

التبغ، مناف�ض �سجائر، مناف�ض غري م�سنوعة من املعادن النفي�سة، تبغ م�سغ، ال�سجائر، 

�سجائر،  ورق  التبغ،  بدائل  على  املحتوية  ال�سجائر  رفيع(،  )�سيجار  �سيجاريلو  ال�سيجار، 

اأطراف �سجائر، اأنابيب �سجائر، فالتر لل�سجائر، علب �سجائر، مبا�سم ال�سجائر، اآلت حتمل 

النفي�سة، �سناديق  املعادن  �سجائر غري م�سنوعة من  ال�سجائر، غاليني  للف  فـي اجليب 

�سجائر غري م�سنوعة من املعادن النفي�سة، علب �سيجار، قطاعات �سيجار، مبا�سم ال�سيجار، 

�سيجار و�سجائر للطاولت  النفي�سة، موزعات  املعادن  �سيجار غري م�سنوعة من  �سناديق 

الإلكرتونية،  ال�سي�سة  الإلكرتونية،  لل�سجائر  منكه  تبغ  اإلكرتونية،  �سجائر  واملكاتب، 

�سناديق ال�سجائر الإلكرتونية، علب ال�سجائر الإلكرتونية، غاليني التدخني الإلكرتونية، 

ولعات كهربائية وغري كهربائية، فالتر للولعات، �سجائر باأطرافها فالتر، حجارة النار 

)ال�سوان(، حجارة النار )ال�سوان( لل�سي�سة، نكهات بخالف الزيوت العطرية لال�ستخدام 
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فـي ال�سجائر الإلكرتونية، التبغ املنكه، نكهات للتبغ وال�سي�سة، اأوعية غاز لولعات ال�سيجار، 

منّكه،  بتبغ  �سي�سة  لل�سي�سة،  تبغ  �سي�سة،  للتدخني،  اأع�ساب  التبغ(،  )بدائل  ع�سبي  مع�سل 

العميقة  والأوعية  واخلراطيم  املعدنية  الرقائق  حتديدا  ال�سي�سة  قطع  ال�سي�سة،  اأنابيب 

وق�سبة ال�سي�سة واأطراف خراطيم ال�سي�سة ومالقط ال�سي�سة، �سناديق لرتطيب التبغ، تبغ 

الورق، نيكوتني �سائل لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية، حجارة قدح للولعات، ولعات 

املدخنني، فتائل الولعات، خزانات للولعات، خزانات وقود الولعات، جرابات غاليني التبغ 

الطويلة، �سناديق اأعواد الثقاب وعلب اأعواد الثقاب وحامالت اأعواد الثقاب غري امل�سنوعة 

من املعادن النفي�سة، تبغ محتوي على منثول، تبغ املع�سل، فوهات مبا�سم ال�سجائر، فوهات 

تبغ  التبغ،  اأدوات تنظيف غاليني  للمدخنني،  الفم  لل�سي�سة، مبخرات عن طريق  مبا�سم 

التدخني، �سجائر ومبخرات وغاليني بدون دخان، حجارة بخار لل�سي�سة، فالتر تبغ، علب 

تبغ، اأوعية وتنك )علب( للتبغ، بدائل التبغ، وَتَنك )علب( للتبغ غري م�سنوعة من املعادن 

النفي�سة، غاليني التبغ، اأدوات تنظيف غاليني التبغ، م�ساحيق التبغ، دبابي�ض التبغ، اأكيا�ض 

التبغ، علب التبغ، قدور واأوعية التبغ غري امل�سنوعة من املعادن النفي�سة، تبغ اللف، تبغ 

بدون دخان، تبغ ُم�سّنع اأو خام، تبغ مربو�ض، مبخرات لغايات التدخني. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي اأف ديفيلومبنت هولدينغ ليميتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وحدة S317، الطابق3، اأبراج الإمارات املالية، مركز دبي املايل العاملي، 

�ض ب. 79947، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/17

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

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

- 167 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 144514

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيطرية،  لغايات  الأدوية  الب�سرية،  لغايات  )الأدوية  الب�سرية  لالأغرا�ض  اأدوية 

الغذائية  املواد  الطبية،  لغايات  الكيميائية  امل�ستح�سرات  الفيتامينات،  م�ستح�سرات 

الأطفال،  اأغذية  الطبية،  لغايات  املكيفة  احلمية  الأطعمة  الطبي،  لال�ستخدام  املكيفة 

الأع�ساب الطبية، امل�سروبات الع�سبية املكيفة لغايات الطبية، املكمالت الغذائية، مكمالت 

الغذائية،  الربوتني  املكمالت  املعدنية،  الغذائية  املواد  املكمالت  الغذائية،  اللقاح  حبوب 

ذلك احلفاظات  فـي  الطبية مبا  لغايات  ال�سحية  املنتجات  الأ�سنان،  لغايات طب  الأدوية 

الطبية، مناديل  لغايات  ال�سمادات  الطبية،  لغايات  الل�سقات  الطبية،  لغايات  واحل�سوات 

الأطفال، م�ستح�سرات لتدمري النباتات ال�سارة، م�ستح�سرات لتدمري احليوانات ال�سارة، 

م�ستح�سرات  للحيوانات،  اأو  للب�سر  هو  ما  الروائح بخالف  الفطريات، مزيالت  مبيدات 

اإزالة الروائح الكريهة من الهواء، املطهرات لغايات النظافة، واملطهرات، املنظفات لغايات 

الطبية، روائح الغرف(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جي جي كوزمتيك كيميا اإن�ساءات تعاهوت اتهالت اهراجات �سانايي 

فـي تيجاريت ليمتد �سريكيتي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: يون�ساأمره ماهالي�سى ي�سيلبنار �سوكاك نو: 4 يلديرمي، بور�سا، تركيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 592، ر.ب: 115
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 144515
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مزيالت الروائح الكريهة، بخالف ماهو لالإ�ستخدام ال�سخ�سي اأو للحيوانات)م�ستح�سرات 
التبيي�ض والتنظيف، العطور، م�ستح�سرات التجميل، معطرات )روائح طيبة(، مزيالت 
العناية  م�ستح�سرات  ال�سابون،  واحليوانات،  ال�سخ�سي  الكريهة لال�ستخدام  الروائح 
الزجاج، حجر اخلفاف،  ال�سنفرة، ورق  اأو اجللخ، قما�ض  الك�سط  بالأ�سنان، م�ستح�سرات 

معاجني جلخ اأو ك�سط، م�ستح�سرات لتلميع اجللود والفينيل واملعادن واخل�سب(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جي جي كوزمتيك كيميا اإن�ساءات تعاهوت اتهالت اهراجات �سانايي 
فـي تيجاريت ليمتد �سريكيتي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: يون�ساأمره ماهالي�سى ي�سيلبنار �سوكاك نو: 4 يلديرمي، بور�سا، تركيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 592، ر.ب: 115

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 144516
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب  وخدمات  والإعالن  الدعاية  وكالت  والإعالن)خدمات  الدعاية  وكالت  خدمات 
الدعاية والت�سويق مبا فـي ذلك خدمات املعار�ض التجارية اأو الإعالنية وخدمات تنظيم 
املعار�ض التجارية، توفري وظائف املكتب اأو الن�ساط املكتبي، اإدارة اأعمال، توجيه الأعمال، 
والت�سدير،  ال�سترياد  وكالت  املحا�سبة،  التنظيمية، خدمات  وال�ست�سارات  الأعمال  اإدارة 
التحقيقات التجارية والتخمينات وتقييم خرباء الأعمال، الدللة اأو البيع باملزاد العلني، 
خدمات جتميع ت�سكيلة من الب�سائع ل�سالح الغري واملعنى بها م�ستح�سرات تبيي�ض الأقم�سة 
ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، 
�سابون(، تنظيم املعار�ض لغايات جتارية اأو دعائية) عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات 
جتميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان، زيوت و�سحوم �سناعية، مزلقات، مركبات 
اإ�ساءة،  مواد  املحركات(،  وقود  ذلك  فـي  )مبا  وقود  الغبار،  وتثبيت  وترطيب  امت�سا�ض 
�سموع وفتائل لالإ�ساءة، م�ستح�سرات �سيدلنية وبيطرية، م�ستح�سرات �سحية لغايات 
طبية، مواد واأغذية حمية معدة لالإ�ستعمال الطبي اأو البيطري واأغذية للر�سع والأطفال، 
مكمالت للحمية الغذائية لالإن�سان واحليوان، ل�سقات ومواد �سماد، مواد ح�سو الأ�سنان 
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و�سمع طب الأ�سنان، مطهرات، م�ستح�سرات لإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة، مبيدات 
فطريات ومبيدات اأع�ساب، معادن غري نفي�سة وكل خليط منها، مواد بناء معدنية، مباين 
تاأمني  اأو  توفري  خدمات  احلديدية(،  ال�سكك  خلطوط  معدنية  مواد  معدنية،  متنقلة 
لالآخرين �سراء �سلع وخدمات لأعمال اخرى،) حبال واأ�سالك غري كهربائية من معادن 
غري نفي�سة، م�سنوعات حدادة، خردوات معدنية �سغرية، موا�سري واأنابيب معدنية، خزائن 
حفظ الوثائق والأ�سياء الثمينة، منتجات م�سنوعة من معادن غري نفي�سة غري واردة فـي 
فئات اأخرى، خامات معادن، اآلت وعدد اآلية، محركات ومكائن )عدا ما كان منها للمركبات 
الربية(، قارنات اآلية وعنا�سر نقل احلركة )عدا ما كان منها للمركبات الربية(، معدات 
زراعية )عدا ما يدار باليد(، اأجهزة تفقي�ض البي�ض، اآلت بيع اأوتوماتية، عدد واأدوات يدوية 
اأدوات حالقة،  بي�ساء،  اأ�سلحة  واملالعق(،  وال�سكاكني  وك  )ال�سُّ اأدوات قطع  باليد(،  )ُتدار 
اأجهزة واأدوات جراحية وطبية وطب اأ�سنان وبيطرية، اأطراف وعيون واأ�سنان اإ�سطناعية، 
اأدوات جتبري، مواد خياطة اأو درز اجلروح(، خدمات البيع باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدلية 
والبيطرية وال�سحية والإمدادات الطبية)اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو 
واأوعية  واأواين  اأدوات  ال�سحية،  والأغرا�ض  املياه  واإمداد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد 
لال�ستعمال املنزيل وللمطبخ، اأم�ساط واأ�سفنج، فرا�سي )عدا فرا�سي التلوين اأو الدهان(، 
مواد �سنع الفرا�سي، اأدوات تنظيف، �سلك جلي، زجاج غري م�سغول اأو زجاج �سبه م�سغول 
)عدا الزجاج امل�ستعمل فـي املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفية غري 
واردة فـي فئات اأخرى )ول ينطوي ذلك على خدمة النقل( وذلك لتمكني عامة الزبائن من 
معاينتها و�سرائها ب�سكل مريح من خالل متاجر البيع بالتجزئة اأواأ�سواق البيع باجلملة اأو 
من كتالوج الب�سائع العامة عرب طلبات الربيد املبا�سر اأو بوا�سطة الأو�ساط الإلكرتونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جي جي كوزمتيك كيميا اإن�ساءات تعاهوت اتهالت اهراجات �سانايي 
فـي تيجاريت ليمتد �سريكيتي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: يون�ساأمره ماهالي�سى ي�سيلبنار �سوكاك نو: 4 يلديرمي، بور�سا، تركيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: امل�ستقبل للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 592، ر.ب: 115
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145467
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العلمية  التكنولوجيا)اخلدمات  جمال  فـي  ال�ست�سارة  خدمات 
والتقنية وخدمات البحث والت�سميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل 
وبرامج  عتاد  وتطوير  ت�سميم  خدمات  ال�سناعية،  والأبحاث 

احلا�سوب(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجينغ داجيا انرتنت اإنفورمي�سن تكنولوجي كو.، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: روم 101دي1-7، 1اإ�ض تي فلور، بيلدينغ 1، منرب. 6، �سانغدي وي�ست 
رود، هايديان دي�سرتيكت، بكني، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 
 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان
 ،2020/12/14 الأولويــــة:  تاريـــــخ   ،52152950 الأولويـــــــة:  )رقــــــم  الأولويـــــــة:  حـــــــق 

)CN:بلـــد الأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145470
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإطارات لعجالت املركبات)اإطارات لعجالت املركبات اإطارات للدراجات الهوائية �سمامات 
ال�سكك احلديدية  العربات حواف لإطارات عجالت  العربات �سمامات لإطارات  لإطارات 
)اإطارات( �سفهات لإطارات عجالت ال�سكك احلديدية ق�سبان التوائية للمركبات هياكل 
م�ساند  للقوارب  التع�سيق  ف�سل  م�سننات  بال�سفن  حتكم  اأجهزة  للقوارب  خطاف  ال�سفن 
انزال مائلة للقوارب دا�سرات مروحية للقوارب جماديف هياكل قالبة لل�ساحنات هياكل 

للدراجات  م�ساند  هوائية  دراجات  املناجم  فـي  النقل  عربات  دواليب  لل�ساحنات  قالبة 
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ال�سكك  لعربات  منخف�سة  نقل  عربات  احلديدية  ال�سكك  لعربات  نقل  عربات  الهوائية 

احلديدية مرابط مرا�سي القوارب واقيات وحل نقالت اأكيا�ض عربات ترويل ذات دولبني 

عجالت  للذخائر  )مركبات(  عربات  الكبلي  النقل  ملن�ساآت  عربات  احلقائب  لنقل  عربات 

مركبات اأغطية ملكائن املركبات اأغطية للمركبات بيوت متنقلة على هيئة مركبات كبرية 

مقطورات )مركبات( علب مرافق لجزاء املركبات الربية بخالف اخلا�سة باملكائن اأحزمة 

للدراجات  �سال�سل  العجالت  ملحاور  �سيور  املركبات  عجالت  �سرات  املركبات  ملقاعد  امان 

الهوائية كرا�سي مدولبة(، زوارق )زوارق زوارق بخارية عربات ذات دولبني ل�سحن الب�سائع 

عربات ذات دولبني للخراطيم عربات لل�سب عربات للمغارف عربات ذات دولبني للعبة 

الغولف �سيارات )مركبات( للعبة الغولف هياكل مركبات واقيات �سدمات للمركبات دفات 

مداخن  احلديدية  ال�سكك  قاطرات  املعلقة  احلديدية  ال�سكك  قاطرات  ال�سفن  لتوجيه 

لل�سفن مدا�سات للمركبات )�سيور دوارة( مدا�سات للمركبات )من نوع اجلرارات( جرارات 

مقطورات م�سدات مركبات �ساحنات مغلقة )مركبات( م�سدات لقاطرات ال�سكك احلديدية 

اخ�ساب  للمركبات  نوم  م�ساجع  الهوائية  للدراجات  مقاب�ض  للمركبات  هيدرولية  دارات 

)هياكل( ال�سفن اإطارات للدراجات الهوائية م�سننات للدراجات الهوائية مكابح للدراجات 

مرافق  الهوائية  الدراجات  لعجالت  اإطارات  الهوائية  للدراجات  وحل  واقيات  الهوائية 

تدوير للدراجات الهوائية محركات الدراجات الهوائية �سرات عجالت الدراجات الهوائية 

دوا�سات الدراجات الهوائية م�سخات لعجالت الدراجات الهوائية ق�سبان �سعاعية لعجالت 

اأقرا�ض  لل�سيارات  �ساحنات ولعات �سيجار  �ساحنات)اأغطية  اأغطية  الهوائية(،  الدراجات 

الهوائية  الدراجات  اأجرا�ض  الهوائية  للدراجات  مكّيفة  �سروج  حقائب  للمركبات  مكابح 

زوارق  طيار  بدون  حربية  طائرات  الأر�سية  للمركبات  محركات  قواعد  مدّرعة  مركبات 

طائرات مدنية بدون طيار مرايا جانبية للمركبات نامو�سيات م�سممة لعربات الأطفال 

نامو�سيات م�سممة للمقاعد املتحكرة اأجهزة توجيه للمركبات �سيارات بدون �سائق )�سيارات 

لل�سيارات  �سجائر  مناف�ض  احلركة  املحدودي  لالأ�سخا�ض  �سكوترات  �سكوترات  م�ستقلة( 
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�سال�سل دراجات نارية اإطارات دراجات نارية مقاود دراجات نارية محركات دراجات نارية 

عربات  اأطفال  حامالت  املركبات  لعجالت  �سلبة  اإطارات  النارية  للدراجات  كبرية  �سالل 

حلامالت  القدمني  لتدفئة  اأغطية  الأطفال  حلامالت  القدمني  لتدفئة  اأغطية  اأطفال 

قاطرات  نوم  نوم)عربات  عربات  الأطفال(،  لعربات  القدمني  لتدفئة  اأغطية  الأطفال 

محركات تدوير للمركبات الربية عربات ال�سكك احلديدية لوحات ت�سغيل املركبات اأغطية 

خلزانات البنزين اآليات نقل احلركة للمركبات الربية اآليات دفع للمركبات الربية مركبات 

احلديدية  ال�سكك  بوا�سطة  اأو  املائي  اأو  اجلوي  اأو  الربي  للنقل  مركبات  للنقل  حربية 

محركات نفاثة للمركبات الربية دراجات نارية عجالت مطلقة للمركبات الربية اأنظمة 

انذار �سمعية للدراجات الهوائية �سفن مراوح )دا�سرات( لل�سفن حافالت جتر بالأح�سنة 

لعادة  مدا�سات  لالإطارات  م�سامري  المامي  املركبات  زجاج  م�ساحات  للزوارق  جماديف 

اإطارات  امل�سغوط  الهواء  اإطارات  الإطارات  تلبي�ض  لعادة  مدا�سات  الإطارات  تلبي�ض 

دراجات  للعربات  زلجات  حامالت  للمركبات  ابواب  م�سطحة  زوارق  بالهواء  م�سغوطة 

عربات  يدوية  عربات  للنقل  العجالت  ثالثية  هوائية  دراجات  العجالت  ثالثية  توزيع 

لعربات  واقية  اأغطية  اأطفال(  )عربات  متحركة  ملقاعد  اأغطية  متحركة  مقاعد  اطفال 

الأطفال(، دا�سرات مروحية)دا�سرات مروحية ق�سبان �سعاعية لعجالت املركبات م�سابك 

املطاعم  مقطورات  مركبات  تعليق  نواب�ض  تزلج  م�ساعد  للعجالت  ال�سعاعية  الق�سبان 

تعليق  نواب�ض  املركبات  لعجالت  معدنية  اأطواق  اخللفية  الروؤية  مرايا  املطاعم  عربات 

للمركبات مقاعد الدراجات الهوائية اأو الدراجات النارية عربات جانبية مقاعد للمركبات 

�سيارات ريا�سية مرابط حلبال ال�سفن م�ساعد ذات مقاعد م�ساند املجاديف عربات قالبة 

اأجهزة  الرتام  عربات  )مركبات(  جليد  عربات  للمركبات  هبوط  اإطارات  حربية  طائرات 

الكبلي �سكك حديدية معلقة عربات كبلية  النقل  اأجهزة ومن�ساآت  الكبلي  ومن�ساآت للنقل 

عربات ال�سكك احلديدية املعلقة )عربات كبلية( دراجات هوائية ثالثية العجالت تربينات 

مطاطية  رقع  احلديدية  ال�سكك  و  مائية  جوية،  برية،  نقل  مركبات  الربية  للمركبات 
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ل�سقة ل�سالح الإطارات الداخلية هياكل �سفلية للمركبات دراجات ذات محركات �سغرية 

للمركبات  ال�سرقة  �سد  اأجهزة  �سيارات  محرك  ذات  �سيارات  الهوائية  للدراجات  عجالت 

ومعدات  واآلت  اأجهزة  يخوت)يخوت  والعربات((،  ال�ساحنات  من  )اجزاء  قالبة  اأجهزة 

اإطارات �سيارات  اأجهزة مانعة للبهر للمركبات  للطريان معدات مانعة للتوهج للمركبات 

لل�سيارات  ال�سدمات  لل�سيارات مخمدات  واقيات �سدمات  �سيارات  اأج�سام  �سيارات  اإطارات 

اإطارات  اخلر�سانة  خلط  مركبات  للمركبات  ابواق  للمركبات  ال�سرقة  �سد  انذار  اأجهزة 

نعالت  للمركبات  كابحات  كوليات  للمركبات  مكابح  بطانات  الهوائية  للدراجات  داخلية 

مكابح املركبات لقم مكابح املركبات �سناديق م�سننات للمركبات الربية عربات تدفع باليد 

عربات دفع اأو جر هياكل دراجات هوائية اأج�سام للمركبات مقاعد قاذفة للطائرات اأغطية 

مركبات )مف�سلة على �سكل ال�سيارة( �سال�سل تدوير للمركبات الربية �سال�سل نقل احلركة 

للمركبات الربية محولت عزم الدوران للمركبات الربية اأذرعة اإ�سارة للمركبات مداخن 

للقاطرات عجالت قيادة املركبات اأغطية ملقاعد الدراجات الهوائية �سيارات ا�سعاف اإطارات 

مختزن  داخلى  اإطار  بدون  طارات  الهوائية  للدراجات  للهواء  مختزن  داخلى  اإطار  بدون 

مكابح  قطع  الربية  للمركبات  ال�سرعة  تخفي�ض  م�سننات  الهوائية  للدراجات  للهواء 

لعربات  مكيفة  حقائب  لالإطارات  رغوية  لالإطارات)دعامات  رغوية  دعامات  املركبات(، 

املاء  فـي  تغو�ض  م�ستقلة  مربكات  املاء  حتت  للتفتي�ض  بعد  عن  م�سغلة  مركبات  الأطفال 

للتفتي�ض فـي قاع البحر منفاخ مروحي للحافالت ذات املفا�سل املرتابطة دراجات كهربائية 

اأغطية ملقاعد الدراجات البخارية �سيارات �سباق �سيارات قيادة ذاتية طائرات بدون طيار 

مزودة بكامريا طائرات بدون طيار لأغرا�ض التقاط ال�سور عربات ملعدات �سيد ال�سمك 

باأج�سام  ال�سيارات  اأجزاء  لربط  مخ�س�سة  م�سابك  املركبات  لعجالت  عزق  قف�ض  عربات 

القمامة  جمع  عربات  قطر  �ساحنات  قطر  �ساحنات  لالإنقاذ  مطاطية  زلقات  ال�سيارات 

عربات جمع النفايات مقطورات لنقل الدراجات الهوائية مقطورات للدراجات الهوائية(، 

هوائية  و�سائد  هوائية  و�سادة  على  حوامة  هوائية)مركبات  و�سادة  على  حوامة  مركبات 
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بخالف  الربية،  للمركبات  تو�سيل  اذرع  املركبات  فـي  الوقود  خلزانات  اأغطية  للمركبات 

اجزاء املحركات واملكائن اأجهزة مانعة للتوهج للمركبات ابواب خلفية رافعة )اجزاء من 

لالبواب  اآلية  رافعات  الربية(  املركبات  من  )اجزاء  اآلية  خلفية  ابواب  الربية(  املركبات 

اخللفية )اجزاء من املركبات الربية( اأحزمة اأمان حتيط بالكتفني واأ�سفل اجل�سم ملقاعد 

هواء  اأكيا�ض  الربية  للعربات  احلركة  نقل  اأعمدة  لل�سيارات  �سم�سية  حاجبات  املركبات 

متنقلة  بيوت  تخييم  عربات  الهوائية  للدراجات  �سالل  ال�سيارات(  فـي  امان  )اأجهزة 

مبحركات عجالت محورية لعربات الرتويل )عربات( عجالت محورية لعربات الت�سوق 

للدراجات  كبرية  �سالل  دفع  زلجات  لل�سفن  م�سدات  للتنظيف  ترويل  عربات  )عربات( 

الهوائية عربات للت�سوق عربات للت�سوق �سيارات الثلج مركبات يتحكم بها عن بعد بخالف 

اللعب مركبات مرّبدة �سكوترات )مركبات( �سواري قوارب �سواري للمراكب اأغطية عجالت 

م�سابيح  م�ساحات  لل�سيارات  اأجنحة  املركبات  توجيه  لأجهزة  اأغطية  للمركبات  القيادة 

الدراجات  عجالت  لل�سيارات(،  الإحتياطية  العجلة  اأغطية  لل�سيارات  الفرامل  �سنادات 

الهوائية)عجالت الدراجات الهوائية مقاعد الدراجات الهوائية اأعمدة ملواقف الدراجات 

النارية جمموعة م�سننات للمركبات الربية كّراءات )قوارب( �سيارات يدوية عربات ترويل 

الربية  ملركبات  تو�سيل  اذرع  كهربائية  مركبات  الربية  للمركبات  كهربائية  محركات 

امان  مقاعد  الربية  للمركبات  )كلت�سات(  قاب�سات  واملكائن  املحركات  اجزاء  بخالف 

اغلفة  هبوط  مظالت  املركبات(  )فـي  لالطفال  امان  مقاعد  املركبات  فـي   - لالطفال 

مركبات  مائية  مركبات  املركبات  لعجالت  توازن  اثقال  امل�سغوطة  لالإطارات  خارجية 

ف�سائية مركبات التحكم عن بعد بخالف اللعب �سواري لل�سفن محاور دواليب املركبات 

مرتكزات محاور مرتكزات محاور العجالت نوافذ للمركبات زجاج املركبات المامي اأغطية 

�سمامات  العجالت  ملحاور  اأغطية  للمركبات  حقائب  �سبكات  الهوائية  للدراجات  واقية 

املركبات  ملوازنة عجالت  اثقال  الدولب  �سنابر ل�سرة  للمركبات  املركبات مكابح  لإطارات 

الربية  للمركبات  محركات  الربية  للمركبات  مكائن  مربدة  مقطورات  مربدة  مركبات 
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جماذب قوارب ال�سباق جماديف ملوؤخر ال�سفينة اأغطية ملقاعد املركبات كوات )نوافذ �سغرية 

رفع و�سالت  رفع)عربات  مائية، عربات  والطائرات طائرات بحرية طائرات  ال�سفن  فـي 

قارنة لل�سكك احلديدة و�سالت قارنة لل�سكك احلديدية و�سالت قارنة للمركبات الربية 

ناقالت هوائية )تلفريك( نواقل هوائية )تلفريك( مركبات جوية مناطيد مناطيد هوائية 

ا�سالح  عدة  امل�سغوطة  لالإطارات  داخلية  اإطارات  امل�سغوطة  لالإطارات  داخلية  اإطارات 

للمركبات(  )لوازم  هواء  م�سخات  الداخلية  الإطارات  ا�سالح  عدد  الداخلية  الإطارات 

مخمدة  نواب�ض  املركبات  لتوقف  �سدمات  مخمدات  للمركبات(  )لوازم  هوائية  م�سخات 

لل�سدمات للمركبات طائرات برمائية اأدوات مانعة لنزلق اإطارات املركبات اأدوات مانعة 

لنزلق اإطارات املركبات �سال�سل مانعة لالنزلق م�ساند الراأ�ض ملقاعد املركبات �ساحنات 

القطارات قوارب  املقطورات للمركبات حافالت حافالت لها ميزات  للر�ض و�سالت ربط 

انذار  اأجهزة  اأ�سقف �سيارات �سال�سل لل�سيارات �سا�سيهات �سيارات هياكل �سيارات  �ساحنات 

رجوع املركبات الى اخللف طائرات نقل زوارق عبور حامالت حقائب للمركبات �سفن جوية 

مناطيد موجهة )مناطيد ذات محركات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الت�سالت ال�سعودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي املر�سالت، �ض.ب: 87912، ر.ب: 11652، الريا�ض، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 

 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145471

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حرا�سة امل�سافرين)حرا�سة امل�سافرين مرافقة امل�سافرين المداد باملاء النقل اجلوي النقل 

لأغرا�ض ال�سعاف خدمات قطر املركبات املعطلة تاأجري ال�سيارات النقل بال�سيارات النقل 

انقاذ  النقل  اأو  اجلر  اجلليد  تك�سري  القوارب  تاأجري  التنزه  مبراكب  النقل  باحلافالت 

ال�سفن النقل بال�سنادل النقل بال�سنادل )حتميل اأو تفريغ( النقل بعربات اجلر اأو الدفع 

والتنزيل(  )التحميل  العتالة  الطرود  ت�سليم  اخليول  تاأجري  احلديدية  بال�سكك  النقل 

تغليف ال�سلع ال�سم�سرة فـي ال�سفن تنظيم رحالت بحرية خدمات النقل لرتياد الأماكن 

ال�سياحية، تفريغ احلمولة، تفريغ احلمولة ت�سليم الب�سائع خزن الب�سائع توزيع املاء توزيع 

تاأجري  امل�ستودعات  فـي  التخزين  التخزين  ال�سيارات  مواقف  الهوي�سات  ت�سغيل  الكهرباء 

امل�ستودعات النقل بوا�سطة العبارات النقل النهري ال�سحن بال�سفن عقود النقل البحري 

تاأجري  ال�سيارات  اأماكن وقوف  تاأجري  بوا�سطة خطوط النابيب  النقل  الكراجات  تاأجري 

ا�ستئجار  احلافالت  تاأجري  املركبات  تاأجري  الثالجات  تاأجري  املجمدة  الأطعمة  حجريات 

ال�ساحنات نقل الثاث النقل النقل بوا�سطة القوارب ترتيب الرحالت ال�سياحية نقل ركاب 

ار�ساد ال�سفن قطر اأو جر اعادة تعومي ال�سفن حجز مقاعد ال�سفر النقاذ النقل ب�سيارات 

الجرة النقل بالرتام(، دفع اأجرة ال�سحن فـي ميناء الو�سول)دفع اأجرة ال�سحن فـي ميناء 

الو�سول النقل البحري النقل بالعربات امل�سفحة النقل بالعربات امل�سفحة نقل امل�سافرين 

نقل وتخزين النفايات نقل وتخزين الف�سالت خدمات النتقال تخزين القوارب ال�سم�سرة 

فـي ال�سحن ال�سم�سرة فـي النقل خدمات قيادة ال�سيارات خدمات النقل )نقل الر�سائل اأو 

الب�سائع( معلومات التخزين معلومات النقل تاأجري غرف الغو�ض تاأجري حجرات الغو�ض 

تاأجري بدلت الغو�ض تاأجري حاويات التخزين تاأجري منا�سب على �سطوح املركبات عمليات 
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ت�سليم  الب�سائع(،  تغليف  املاء  االنقاذ حتت  لل�سفر  للنقل احلجز  )النقل( احلجز  االنقاذ 

الر�سائل)ت�سليم الر�سائل ت�سليم ال�سحف ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي توزيع الطاقة 

املادي  التخزين  ال�سفن وتفريغها  املقعدين حتميل  تاأجري كرا�سي  ال�سباق  تاأجري �سيارات 

ت�سليم  للآخرين  ال�سناعية  االأقمار  اإطلق  الكرتونيا  املحفوظة  امل�ستندات  اأو  للبيانات 

الزهور ختم الربيد معلومات مرورية تاأجري املجمدات خدمات التعبئة النقل اللوجي�ستي 

النفائ�س  نقل  الطائرات  محركات  تاأجري  حافلت  تاأجري  البوارج  نقل  الطائرات  تاأجري 

حتت احلرا�سة تاأجري اأنظمة امللحة توفري تعليمات ال�سياقة لغايات ال�سفر خدمات تغليف 

الهدايا تاأجري اجلرارات جمع ال�سلع القابلة الإعادة التدوير تاأجري اأقبية كهربائية للنبيذ 

التعبئة النقدية لل�سرافات االآلية خدمات اال�ستخدام امل�سرتك لل�سيارات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االت�ساالت ال�سعودية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي املر�سلت، �س.ب: 87912، ر.ب: 11652، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/27

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع االأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 

 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145480
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم )اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحم، فواكه وخ�سراوات 
محفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، 
بي�ض، احلليب ومنتجات احلليب، الزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل،�سمك غري حي، حلوم 
دواجن غري حية، حلوم ال�سيد، غري حية،فواكه محفوظة، فواكه معاجلة، فواكه جممدة، 
خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة،خ�سراوات محفوظة، جلي )هالم( للطعام، فواكه 
اخل�سار،  اأ�سا�سه  معجون  اللنب،  خثارة  حم�ض،  لالآكل،  �ساحلة  دهون  بال�سكر،  مطبوخة 

معجون اأ�سا�سه مك�سرات(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وينغرينز فارمز بي فـي تي. ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بي401/5، وورلد �سبا )وي�ست(، �سيكتور 30، غورغاون، هاريانا، 122001، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 

 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 
م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145482
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا  الأرز،  ال�سطناعية،  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  قهوة)القهوة 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات املثلجة، �سكر 
وع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�سل�سات 
اع�ساب  حبوب(،  )منتجات  ملح،رقائق  احلبوب،  الثلج،م�ستح�سرات  البهارات،  )التوابل(، 

محفوظة( .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وينغرينز فارمز بي فـي تي. ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بي401/5، وورلد �سبا )وي�ست(، �سيكتور 30، غورغاون، هاريانا، 122001، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 
 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145581
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجميات حا�سوب م�سجلة،)برجميات كمبيوتر م�سجلة،تطبيقات برامج الكمبيوتر، قابلة 
للتنزيل،برنامج األعاب الكمبيوتر، قابلة للتنزيل،برامج األعاب الكمبيوتر، م�سجلة،برامج 
كمبيوتر، قابلة للتنزيل،برامج كمبيوتر، م�سجلة، من�سورات اإلكرتونية قابلة للتفريغ، ملفات 
�سورية قابلة للتنزيل، ملفات مو�سيقية قابلة للتنزيل، �سور كرتونية متحركة،تطبيقات 
للهواتف  للتنزيل  القابلة  الربامج  تطبيقات  )التطبيقات(،  للتنزيل  القابلة  الربامج 
الهواتف  برامج  تطبيقات  للتنزيل،  القابلة  املحمول  الهاتف  برامج  تطبيقات  املحمولة، 
برنامج  الكمبيوتر،  �سبكة  م�ستخدمي  لربط  الت�سال  برنامج  للتنزيل،  قابلة  الذكية، 

ات�سالت لربط �سبكات الكمبيوتر العاملية(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيجينغ ميكو وورلد تكنولوجي كو.، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 7-6-407، فلور 4تي اإت�ض، بيلدينغ 7، ويبوهاو، منرب. 1، ويغونغكون 
�سرتيت، هايديان دي�سرتيكت، بكني، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: خلف جامع الأمني، �سكة رقم: 5509 من بعد الكلية العاملية للهند�سة 
 21 رقم:  مكتب  الثاين،  الطابق   ،1062 رقم:  بناية  والتكنولوجيا، 

م�سقط، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145915
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ض ال�سلع)عر�ض ال�سلع عن طريق الإنرتنت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلرفة الفنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 4250 ر.ب:112، م�سقط، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: املدر للخدمات والإ�ستثمار
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب:614 ر.ب: 133

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145994
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار، �سابون اللوز، �سابون، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، 
اقنعة جتميلية، كرميات  التجميل،  لأغرا�ض  اأعواد قطن  ال�سفاه،  �سابون حالقة، طالء 
مكياج،  م�ستح�سرات  اأظافر،  ملمع  طبية،  لغايات  لي�ست  للفم  غ�سولت  الب�سرة،  تبيي�ض 
غ�سول لو�سن، لل�سعر، زيوت عطرية من خ�سب الرز، ملونات لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد 
جتميل،  اأطقم  الكولونيا،  ماء  للرمو�ض،  جتميل  م�ستح�سرات  م�ستعارة،  رمو�ض  ال�سعر، 
املكياج، ماء  اإزالة  اأقالم جتميلية، كرميات جتميلية، م�ستح�سرات  م�ستح�سرات جتميل، 
اإزالة ال�سعر، زيوت عطرية، خال�سات زهور عطور،  معطر، كولونيا، مزيالت �سعر، �سمع 
لأغرا�ض  فازلني  عطور،  تبخري  م�ستح�سرات  الزهور،  لعطور  ا�سا�سية  عنا�سر  مكياج، 
التجميل، مواد دهنية لأغرا�ض التجميل، زيوت لغايات التجميل، زيوت للعطور والروائح، 
زيوت لأغرا�ض الزينة، غ�سولت لو�سن، لأغرا�ض التجميل، حليب منظف لغايات التواليت، 
مواد تواليت*، خال�سات النعناع زيت عطري، نعناع ل�سناعة العطور، م�ستح�سرات جتميل 
احلواجب، م�سك ل�سناعة العطور، مبطالت جتعيد ال�سعر الدائم، �سامبو، عطور، اأظافر 
للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  عطور،  �سناعة  بالأظافر،  العناية  م�ستح�سرات  م�ستعارة، 
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بالب�سرة، �سابون لتعرق الأقدام، مراهم لأغرا�ض التجميل، م�ساحيق مكياج، م�ستح�سرات 
احلواجب،  اأقالم  الزينة،  �سابون  من  قطع  الكريهة،  الروائح  لإزالة  �سابون  حالقة، 
لأغرا�ض  اللوز  حليب  للعرق،  م�ساد  �سابون  جتميلية،  ا�سباغ  للزينة،  التالك  م�سحوق 
ا�سباغ  طيارة،  زيوت  عطور  جتميل،  م�ستح�سرات  لالإ�سمرار  م�ستح�سرات  التجميل، 
اللحى، م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف، لوا�سق لتثبيت الرمو�ض امل�ستعارة، مزيالت 
مناديل  التجميل،  لأغرا�ض  لل�سف  زينة  ر�سوم  للحيوانات،  اأو  للب�سر  الكريهة  الروائح 
ورقية م�سربة بغ�سولت لو�سن، جتميلية، لوا�سق لغايات التجميل، غ�سول لو�سن، ملا بعد 
املعطرة روائح  املجففة  الورد  اوراق  لل�سعر، م�سكرة، مزيجات من  احلالقة، رذاذ �سرباي، 
طيبة، م�ستح�سرات تعطري الهواء، م�ستح�سرات ال�سبار لأغرا�ض جتميلية، ملمعات �سفاه، 
بال�سم لغري الأغرا�ض الطبية، �سامبو جاف، اأظافر ل�سقة م�سنعة، م�ستح�سرات الوقاية 
من ال�سم�ض، حناء �سبيغ جتميلي، علب اأحمر ال�سفاه، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات 
لإزالة  مب�ستح�سرات  مبّللة  مناديل  ال�سعر،  لتنعيم  م�ستح�سرات  لل�سعر،  بال�سم  طبية، 
للعناية  طبية  غري  مطهرات  جتميلية،  لغايات  الكولجني  م�ستح�سرات  التجميل،  مواد 
بالنظافة ال�سخ�سية، خال�سات اأع�ساب لغايات التجميل، مزيالت طالء الأظافر، غ�سول 
العني لي�ض لغايات طبية، معطر هواء مع اأعواد )عيدان( خ�سبية، �سموع تدليك لأغرا�ض 
التجميل، م�ستح�سرات جتميل لالأطفال، مناديل الطفل م�سربة مب�ستح�سرات تنظيف، 
جتميلية،  لأغرا�ض  ي�ستخدم  م�سحح  للعني  جيل  جتميل(،  م�ستح�سرات  )�سبغة  ب�سمة 
ملمع اأظافر، مياه ماي�سالر )معقمة و منظفة للوجه(، طالء اجل�سم لأغرا�ض التجميل، 

�سوف قطني م�سرب مع م�ستح�سرات اإزالة املكياج.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيدة/ جويل �سقال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ميدان، ميلينيوم اإ�ستيت�ض، فيال 143، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب:111 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145995

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار، �سابون اللوز، �سابون، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، 

اقنعة جتميلية، كرميات  التجميل،  لأغرا�ض  اأعواد قطن  ال�سفاه،  �سابون حالقة، طالء 

مكياج،  م�ستح�سرات  اأظافر،  ملمع  طبية،  لغايات  لي�ست  للفم  غ�سولت  الب�سرة،  تبيي�ض 

غ�سول لو�سن، لل�سعر، زيوت عطرية من خ�سب الرز، ملونات لل�سعر، م�ستح�سرات جتعيد 

جتميل،  اأطقم  الكولونيا،  ماء  للرمو�ض،  جتميل  م�ستح�سرات  م�ستعارة،  رمو�ض  ال�سعر، 

ماء  املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  �سقل،  كرميات  جتميلية،  اأقالم  جتميل،  م�ستح�سرات 

اإزالة ال�سعر، زيوت عطرية، خال�سات زهور عطور،  معطر، كولونيا، مزيالت �سعر، �سمع 

لأغرا�ض  فازلني  عطور،  تبخري  م�ستح�سرات  الزهور،  لعطور  اأ�سا�سية  عنا�سر  مكياج، 

التجميل، مواد دهنية لأغرا�ض التجميل، زيوت لغايات التجميل، زيوت للعطور والروائح، 

زيوت لأغرا�ض الزينة، غ�سولت لو�سن، لأغرا�ض التجميل، حليب منظف لغايات التواليت، 

مواد تواليت*، خال�سات النعناع زيت عطري، نعناع ل�سناعة العطور، م�ستح�سرات جتميل 

احلواجب، م�سك ل�سناعة العطور، مبطالت جتعيد ال�سعر الدائم، �سامبو*، عطور، اأظافر 

للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  عطور،  �سناعة  بالأظافر،  العناية  م�ستح�سرات  م�ستعارة، 

بالب�سرة، �سابون لتعرق الأقدام، مراهم لأغرا�ض التجميل، م�ساحيق مكياج، م�ستح�سرات 

احلواجب،  اأقالم  الزينة،  �سابون  من  قطع  الكريهة،  الروائح  لإزالة  �سابون  حالقة، 

لأغرا�ض  اللوز  حليب  للعرق،  م�ساد  �سابون  جتميلية،  ا�سباغ  للزينة،  التالك  م�سحوق 

التجميل، م�ستح�سرات لالإ�سمرار م�ستح�سرات جتميل، عطور زيوت طيارة، ا�سباغ اللحى، 

م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف، لوا�سق لتثبيت الرمو�ض امل�ستعارة، مزيالت الروائح 

الكريهة للب�سر اأو للحيوانات، ر�سوم زينة لل�سف لأغرا�ض التجميل، مناديل ورقية م�سربة 

بغ�سولت لو�سن، جتميلية، لوا�سق لغايات التجميل، غ�سول لو�سن، ملا بعد احلالقة، رذاذ 
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رذاذات  روائح طيبة،  املعطرة  املجففة  الورد  اوراق  م�سكرة، مزيجات من  لل�سعر،  �سرباي، 

لنعا�ض رائحة الفم، م�ستح�سرات تعطري الهواء، م�ستح�سرات ال�سبار لأغرا�ض جتميلية، 

م�سنعة،  ل�سقة  اأظافر  جاف،  �سامبو  الطبية،  الأغرا�ض  لغري  بال�سم  �سفاه،  ملمعات 

م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�ض، حناء �سبيغ جتميلي، علب اأحمر ال�سفاه، م�ستح�سرات 

مبّللة  مناديل  ال�سعر،  لتنعيم  م�ستح�سرات  لل�سعر،  بال�سم  طبية،  غايات  لغري  ا�ستحمام 

مب�ستح�سرات لإزالة مواد التجميل، م�ستح�سرات الكولجني لغايات جتميلية، مطهرات 

مزيالت  التجميل،  لغايات  اأع�ساب  خال�سات  ال�سخ�سية،  بالنظافة  للعناية  طبية  غري 

طالء الأظافر، غ�سول العني لي�ض لغايات طبية، معطر هواء مع اأعواد )عيدان( خ�سبية، 

�سموع تدليك لأغرا�ض التجميل، م�ستح�سرات جتميل لالأطفال، مناديل الطفل م�سربة 

مب�ستح�سرات تنظيف، ب�سمة )�سبغة م�ستح�سرات جتميل(، جيل للعني م�سحح ي�ستخدم 

لأغرا�ض جتميلية، ملمع اأظافر، مياه ماي�سالر )معقمة و منظفة للوجه(، طالء اجل�سم 

لأغرا�ض التجميل، �سوف قطني م�سرب مع م�ستح�سرات اإزالة املكياج.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيدة/ جويل �سقال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ميدان، ميلينيوم اإ�ستيت�ض، فيال 143، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو النجا للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب:111 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 109301

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملعا�سر ومحالت البوظة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املزيد ال�ساملة للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �ساللة، محافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/4/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 117579

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�ش اجلاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ندى الربيع الوطنية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �ساللة، محافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/3/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137696

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ش اجلاهزة والعطور وم�ستح�سرات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سجرة اللبان لالأعمال التجارية �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مرمول، �سليم وجزر احلالنيات، محافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138896

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تفوق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142806

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستلزمات الهواتف، اأغلفة حماية االأجهزة الذكية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستل �سبريز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143682

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأثاث وال�ستائر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سعاع لالأثاث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 116 ر.ب: 591، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143866

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع مالب�ش جاهزة ومالب�ش قطنية ومالب�ش اأطفال(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خياط الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144625

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التقليدية  اأ�سكالها  بكافة  الطاقة  واإنتاج  املرتبطة ب�سناعة  الطاقة )كافة اخلدمات  اإنتاج 

واملتجددة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سياء خلدمات الطاقة والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145326

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دقيق للطعام، فطائر اأ�سا�سها دقيق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مطاحن الريان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: والية �ساللة، محافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145339

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو فرا�ش البحري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145420

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى ومطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عادل بن محمد املع�سري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145884

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى ومطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع قمم جبال احليل 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بركة املوز، والية نزوى، محافظة الداخلية، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145914

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سيارات اجلديدة وامل�ستعملة.

 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145916

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )مقهى ال�سي�سة،املقاهي التي تقدم امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط املرفاأ ال�سريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145917

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )تقدمي وجبات الطعام وامل�سروبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ندى لل�سيافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145918

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خدمات خط اجلودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145919
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري معدات االإن�ساء )مقاوالت البناء والت�سييد اإن�ساءات عامة للمباين ال�سكنية والغري 
�سكنية(، االإن�ساء )تاأجري املعدات التجارية واالآالت املنهية(، االإن�ساءات حتت املاء )تاأجري 
التجارية  املعدات  )تاأجري  االإن�ساء  عن  معلومات  املنهية(،  واالآالت  التجارية  املعدات 
واالآالت املنهية(، اإ�سالح اأجهزة الت�سوير الفوتوغرافـي )تاأجري املعدات التجارية واالآالت 
املنهية(،  املنهية(، تركيب واإ�سالح االأجهزة الكهربائية )تاأجري املعدات التجارية واالآالت 
ال�سكنية  للمباين  عامة  اإن�ساءات  والت�سييد  البناء  )مقاوالت  الطائرات  واإ�سالح  �سيانة 
املنهية(،  واالآالت  التجارية  املعدات  )تاأجري  الداخل  من  املباين  تنظيف  �سكنية(،  والغري 
اجلرافات  تاأجري  املنهية(،  واالآالت  التجارية  املعدات  )تاأجري  املواقد  و�سيانة  اإ�سالح 
البولدوزرات، )تاأجري املعدات التجارية واالآالت املنهية(، تركيب و�سيانة واإ�سالح االآالت 
اأجهزة  واإ�سالح  تركيب  املنهية(،  واالآالت  التجارية  املعدات  )تاأجري  املكتبية  واملعدات 
والغري  ال�سكنية  للمباين  اإن�ساءات عامة  والت�سييد  البناء  االإنذار �سد احلريق )مقاوالت 
�سكنية(، تركيب واإ�سالح اأجهزة االإنذار �سد ال�سرقة )مقاوالت البناء والت�سييد اإن�ساءات 
)مقاوالت  الفوالذية  اخلزائن  واإ�سالح  �سيانة  �سكنية(،  والغري  ال�سكنية  للمباين  عامة 
اإن�ساءات عامة للمباين ال�سكنية والغري �سكنية(، تركيب واإ�سالح اأجهزة  البناء والت�سييد 
تكييف الهواء )مقاوالت البناء والت�سييد اإن�ساءات عامة للمباين ال�سكنية والغري �سكنية(، 
باجللود  العناية  املنهية(،  واالآالت  التجارية  املعدات  )تاأجري  املباين  ان�ساء  على  االإ�سراف 
املدبوغة وتنظيفها واإ�سالحها )مقاوالت البناء والت�سييد اإن�ساءات عامة للمباين ال�سكنية 
املباين  هدم  اخلطرة(،  املخلفات  من  )التخلي�ش  املطابخ  معدات  تركيب  �سكنية(،  والغري 
اخلطرة(،  املخلفات  من  )التخلي�ش  ال�سداأ  مقاومة  اخلطرة(،  املخلفات  من  )التخلي�ش 
التطهري من اجلراثيم )مقاوالت البناء والت�سييد اإن�ساءات عامة للمباين ال�سكنية والغري 
�سكنية(، طالء اأو اإ�سالح الالفتات اأو االإ�سارات )مقاوالت البناء والت�سييد اإن�ساءات عامة 
والت�سييد  البناء  امل�ستودعات )مقاوالت  واإ�سالح  ان�ساء  �سكنية(،  والغري  ال�سكنية  للمباين 
اإن�ساءات عامة للمباين ال�سكنية والغري �سكنية(، معاجلة املباين ملنع الرطوبة )مقاوالت 
البناء والت�سييد اإن�ساءات عامة للمباين ال�سكنية والغري �سكنية(، دهان االأ�سطح الداخلية 
�سكنية(،  والغري  ال�سكنية  للمباين  عامة  اإن�ساءات  والت�سييد  البناء  )مقاوالت  واخلارجية 
للمباين  عامة  اإن�ساءات  والت�سييد  البناء  )مقاوالت  اخلفاف،  الربكاين  بالزجاج  ال�سقل 
والت�سييد  البناء  )مقاوالت  اجل�ش،  طبقة  و�سع  التج�سي�ش  �سكنية(،  والغري  ال�سكنية 
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اإن�ساءات عامة للمباين ال�سكنية والغري �سكنية(، �سباكة املوا�سري )تاأجري املعدات التجارية 
واالآالت املنهية(، تلميع املركبات )مقاوالت البناء والت�سييد اإن�ساءات عامة للمباين ال�سكنية 
والغري �سكنية(، �سيانة املركبات )تاأجري املعدات التجارية واالآالت املنهية(، تنظيف املركبات 
ت�سليح،  املعطلة  املركبات  اإ�سالح  م�ساعدات  املنهية(،  واالآالت  التجارية  املعدات  )تاأجري 
)مقاوالت البناء والت�سييد اإن�ساءات عامة للمباين ال�سكنية والغري �سكنية(، االإ�سالح حتت 
املاء )تاأجري املعدات التجارية واالآالت املنهية(، بناء اأك�ساك ومحالت عر�ش )تاأجري املعدات 
التجارية واالآالت املنهية(، اإعادة بناء املحركات املعطلة اأو التالفة جزئيا، اإعادة بناء املاكينات 
املعطلة اأو التالفة جزئيا )مقاوالت البناء والت�سييد اإن�ساءات عامة للمباين ال�سكنية والغري 
�سكنية(، تاأجري الرافعات معدات ان�ساء، )مقاوالت البناء والت�سييد اإن�ساءات عامة للمباين 
اإن�ساءات  والت�سييد  البناء  )مقاوالت  الطرق  كن�ش  اآالت  تاأجري  �سكنية(،  والغري  ال�سكنية 
عامة للمباين ال�سكنية والغري �سكنية(، خدمات الت�سقيف و�سع االأ�سقف، )مقاوالت البناء 
والت�سييد اإن�ساءات عامة للمباين ال�سكنية والغري �سكنية(، خدمات �سناعة الثلج ال�سناعي 
)التخلي�ش من املخلفات اخلطرة(، تنظيف ال�سوارع )التخلي�ش من املخلفات اخلطرة(، 
والغري  ال�سكنية  للمباين  عامة  اإن�ساءات  والت�سييد  البناء  )مقاوالت  اإن�سائية  اإ�ست�سارات 
الطاقة  اأ�سالك  اإ�سالح  اخلطرة(،  املخلفات  من  )التخلي�ش  النجارة  خدمات  �سكنية(، 
املخلفات  من  )التخلي�ش  ال�سحون  غ�ساالت  تاأجري  اخلطرة(،  املخلفات  من  )التخلي�ش 
اخلطرة(، تاأجري اآالت جتفـيف ال�سحون )مقاوالت البناء والت�سييد اإن�ساءات عامة للمباين 
ال�سكنية والغري �سكنية(، تركيب واإ�سالح معدات احلماية من الفـي�سانات )مقاوالت البناء 
البناء  )مقاوالت  الثلج  اإزالة  �سكنية(،  والغري  ال�سكنية  للمباين  عامة  اإن�ساءات  والت�سييد 
والت�سييد اإن�ساءات عامة للمباين ال�سكنية والغري �سكنية(، خدمات التدبري املنزيل خدمات 
الهاتف  بطارية  �سحن  خدمات  املنهية(،  واالآالت  التجارية  املعدات  )تاأجري  التنظيف، 

اخلليوي )تاأجري املعدات التجارية واالآالت املنهية(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كراون �ساللة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145920

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستثمار االأموال )بيع و�سراء االأ�سهم(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سن وعلي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145921

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملنتجعات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة القمة اخل�سراء لتطوير امل�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145922

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بخور، عطور، �سناعة عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع رونق العفـية ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145923

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ش اجلاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز قو�ش قزح للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145925
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرمي الوهيبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145926
فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سكاكني ك�سط، �سكاكني تقطيع، فوؤو�ش للحفر، اأدوات و�سم املا�سية، جمزات �سوف املا�سية، 
كما�سات م�سامري عدد يدوية، مطارق للنق�ش، اأدوات �سحذ ال�سكاكني، مطارق بر�سمة عدد 
�سكاكني  يدوية،  عدد  احلديد  حتزيز  مطارق  احلجارة،  مطارق  اجليب،  �سكاكني  يدوية، 
و�سوك  �سكاكني  للمائدة  اأدوات  يدوية،  عدد  منا�سري  اليدوية،  للمنا�سري  اإطارات  لل�سيد، 
ومالعق، مق�سات جز ع�سب، فوؤو�ش، �سوك املائدة، م�سراحات اخل�سار، قطاعات، �سواطري 
لتقطيع اللحم، اأدوات قطع �سوك و�سكاكني ومالعق، عدد قطف الثمار عدد يدوية، مالعق، 
مغارف عدد يدوية، قطاعات تفريز عدد يدوية، ما�ش الزجاج اأجزاء من عدد اآلية، اأدوات 
لل�سحذ اجللدي، اأدوات �سن �سحذ، عدد ل�سن ال�سفرات، �سكاكني تق�سري، عدد اقتالع ال�سوك 
عدد يدوية، مق�سات للتقليم، مقلمات االأ�سجار، حلقات املناجل، حجارة ل�سن املناجل، اأغمدة 
للت�سذيب،  �سكاكني  �سكاكني حلذاء اخليل،  نق�ش،  اإبر  يدوية،  �سيوف، جمزات ع�سب عدد 
زراعية،  معاول  �سكاكني،  قطاعات  االأخ�ساب،  لقطع  �سغرية  فوؤو�ش  اخل�سار،  قطاعات 
�سكاكني للتقليم، �سكاكني حراجية، مطارق عدد يدوية، مطارق ثقيلة، مطارق للبنائني، 
حراب خطافـية ل�سيد ال�سمك، اأ�سلحة امل�ساحج، �سوك تع�سيب عدد يدوية، مناجل، مفكات 
�سكاكني،  ومالعق،  و�سوك  �سكاكني  ف�سية  اأواين  االأنابيب،  لقطع  اأدوات  كهربائية،  غري 
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ال�سخ�سي كهربائية وغري كهربائية،  �سيوف، �سيوف للمباأرزة، مق�سات �سعر لال�ستعمال 
�سوك زراعية يدوية، جمزات �سعر احليوانات عدد يدوية، جمزات عدد يدوية، �سكاكني حلم 
عدد يدوية، خناجر، اأحزمة للعدد حامالت، م�سراحات جنب غري كهربائية، قطاعات بيتزا 
غري كهربائية، اأم�ساط مل�سائد الرمال، منافخ للمواقد عدد يدوية، اأ�سرطة ل�سيد ال�سمك 
و�سوك  بال�ستيكية  مالعق  �سرياميكية،  �سكاكني  م�سارط،  هواية  �سكاكني  يدوية،  اأدوات 
لل�سكاكني،  معدنية  مقاب�ش  للر�سع،  املائدة  و�سكاكني  و�سوك  مالعق  املائدة،  و�سكاكني 
مقاب�ش معدنية للمنجل، اأجهزة لتقطيع اخل�سار ب�سكل حلزوين، يدوية، قطاعة م�سرط، 
لفتح ال�سناديق، قطاعة فواكه، حفارة فواكه، مندولني قطاعة، للمطبخ، �سكاكني للخ�سار، 

�سكاكني للنحت.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياف العقر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145928
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة مراقبة، الأغرا�ش غري طبية، مرايا ملراقبة العمال، ثقوب مراقبة عد�سات مكربة، 
، برامج مراقبة برامج حا�سوب، جهاز مراقبة االأطفال، جهاز مراقبة االأطفال  لالأبواب 

بالفـيديو، رجل اآيل للمراقبة الأغرا�ش اأمنية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة درة �ساللة الذهبية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145931

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )تقدمي امل�سروبات والوجبات اخلفـيفة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذوق امل�ستمر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145932

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذكي لالأعمال احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145936

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع )بالتجزئة( ملعدات املطابخ والفنادق واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االإطار الالمع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145937

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، ا�ست�سارات اإدارة االأعمال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زياد بن يو�سف بن مبارك اجلابري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145938
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز،  كرات  اأونيجريي  البقر،  وحلم  باخل�سراوات  مخلوط  اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى 
اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، 
طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات مح�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي 
ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  مح�سية،  فطائر 
اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�ش، جيمباب طبق كوري من االأرز، 
ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكوالتة، معجون �سوكوالتة 
يحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب االأغاف محليات طبيعية، تزيني الطعام 
االأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  االأرز،  االأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  براقة،  بطبقة 
املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، بذور ال�سم�سم توابل، مخلالت م�سنعة من اخل�سار 
املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 
ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز محم�ش، لومبري 
خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 
من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 
الإنعا�ش النف�ش، علكة الإنعا�ش النف�ش، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، 
خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، الك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات 
اأو غريها،  ال�سوكوالتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 
كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكوالتة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا محروقة، 
احللويات(،  من  )نوع  الهند  جوز  كرات  لالأكل،  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي،  عجائن 
كب�سوالت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات 
)حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�ش )توابل(، عجينة الزجنبيل 
حلويات  جنمي،  يان�سون  يان�سون،  لوز،  عجينة  با�ستا،  توابل،  بحرية  اأع�ساب  )مطيبات(، 
منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية،  غري  منقوعات  امليالد،  عيد  اأ�سجار  لتزيني 
بق�سماط،  قر�سلة  الغذائية،  املواد  حلفظ  ملح  خمرية،  بدون  خبز  بودرة،  توابل  للطعام، 

- 201 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، 
للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  محم�ش،  غري  بن  قهوة،  كاكاو،  بان،  خبز 
م�ستح�سرات  بهار،  كري  �سكاكر،  كارميل  املخللة،  الكرب  نبات  براعم  تابل،  قرفة  كعك، 
�سوكوالتة،  �ساي،  للقهوة،  بدائل  برية  هندباء  طبية،  لغايات  لي�ست  علكة  احلبوب، 
الذرة، م�ستح�سرات  ذرة، ف�سار حب  توابل، حلويات، رقائق  تابل،  مرزبانية، كب�ش قرنفل 
الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك،  محالة  فطائر  بوظة،  املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف 
الغذائية،  املواد  تغليظ لطهي  ملح، عوامل  العطرية،  والزيوت  االأثريية  عدا اخلال�سات 
البقول،  دقيق  للطعام،  دقيق  حلو،  فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  محليات  كركم، 
خمائر  للطعام،  ن�سا  قمح،  طحني  �سويا،  دقيق  ال�سعري،  دقيق  اخلردل،  دقيق  ذرة،  دقيق 
الزيوت  بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اأقرا�ش  للعجني، 
ال�ساحلة  املثلجات  تابل، عوامل متا�سك  العطرية، م�سحوق كعك، عجينة كعك، زجنبيل 
دابوق  الطهي،  املنع�سة، جلوكوز الأغرا�ش  للمركبات  ثلج  اأو �سناعي،  ثلج طبيعي  لالأكل، 
غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات 
تخمري،  مواد  باحلليب،  �سوكوالتة  م�سروبات  باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو 
خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة محم�سة، 
�سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�ش  امللت،  �سكر  مالتوز  خبز، 
مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة، فطائر، �سعري مطحون، �سندوي�سات، 
قطع حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز اأفرجي، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، 
دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافـيويل، �سو�ش حلويات، اأرز، زعفران 
توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�ش، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة 
رفـيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، 
حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل  فانيلني 
للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع املثلجات، حلوى لوز، حلويات فول 
�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 
�سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع 
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�سو�ش حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات 
الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكوالتة،  اأ�سا�سها 
توابل، ك�سك�ش �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك 
بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري، 
هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، 
�سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�ش، ك�سرتد، هالميات جلي، فواكه حلويات، 
�سل�سة  اأرز،  اأقرا�ش  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  احلبوب  من  م�سنوعة  حلوى  مو�سلي 
كعك  تاكو،  �سينية،  فطائر  توابل،  هندية  مقبالت  مثلجة،  حلويات  جممد  لنب  �سويا، 
ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، حالوة طحينية، 
تورتات مح�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا 
الذرة،  االأرز، لب  اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب،  توبل، 
دقيق لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب محفوظة، الوجبات اجلاهزة القائمة 
�سكريات،  )حلوى(  املو�ش  �سوكوالتة،  مو�ش  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على 
كولي�ش )فواكه( �سل�سات، مرق تخليل يو�سع فـيه اللحم اأو ال�سمك، باجلنب ال�سندوي�سات، 
بي�ستو �سو�ش، حلم اخلنزير ال�سقيل، بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح 
الأغرا�ش االإ�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة التارتار الأغرا�ش 
�سكر  احلبوب،  من  لوح  املعكرونة،  �سل�سلة  الطهي،  الأغرا�ش  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي، 
بيلميني عجائن   ،pastry dough �ساي،  كبدائل  اأو ورق لال�ستخدام  ورد  نخيلي، عجني، 
مح�سية باللحم، حلي بال�سوكوالتة لتزيني الكعك، حلي باحللويات لتزيني الكعك، جوز 

مطلي بال�سوكوالتة، اأرز باللنب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلجر االأ�سفر املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145939
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لها للتطوير واالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145942

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، خدمات العالج.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سعود بن خمي�ش املحروقي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145944

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام وامل�سروبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوم الباطنة الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145945

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عميد اال�ستثمار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145949

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احللوى العمانية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرتاثية للحلوى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145950

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بهارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�ساتني بهالء احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145955

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املراكز والعيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنى للرعاية ال�سحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145959

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج ع�سل النحل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريق الع�سل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145962

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع البخور والعطور م�ستح�سرات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمغة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145963

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوم م�سقط لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24

- 208 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145964

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ش ال�سلع )بيع البخور والعطور م�ستح�سرات التجميل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تولتني لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145965

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العاملية للتكنولوجيا املبتكرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24

- 209 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145966

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبو يو�سف البلو�سي و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145967

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ف�ساتني ومالب�ش االفراح واملنا�سبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سد للم�ساريع املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145973

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خ�سب معطر، كولونيا، زيوت للعطور والروائح، �سناعة عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فرن العيجة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145974

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�ش، اخلياطة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخللود لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145975

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأحذية واالإك�س�سورات واحلقائب والعبايات الن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرجوان العاملية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145976

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإن�ساء، البناء، البناء بالطوب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سروق اإبراء للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145977

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اجلر اأو النقل، النقل اجلوي، ال�سحن بال�سفن، ال�سم�سرة فـي ال�سحن.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيف النعماين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145981

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التوجيه املهني ن�سائح تعليمية اأو تدريبية، اإر�ساد التدريب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حياة للخدمات واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145982

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم )مطبخ ومطعم(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة زايد البكري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145983

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحذية اأو �سنادل من ن�سيج احللفاء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الو�سام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145986

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املراقبة القانونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدكتور داود اخلرو�سي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145989

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املركبات اجلديدة وامل�ستعملة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: توا�سل اخلليج املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145992

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التجميل  م�ستح�سرات  )�سنع  التجميل  م�ستح�سرات  �سنع  فـي  لال�ستخدام  فـيتامينات 

وم�ستح�سرات العناية باليدين واالرجل، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سه للعطور 

وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور، �سنع ال�سابون بجميع اأ�سكاله )�سائل، 

معجون، جاف( الورق اأو اللباد املغطى بال�سابون و�سنع ال�سامبوهات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة اجلمال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145996

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )خدمات الكوفـي �سوب والقهوة والطعام(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قرية اخلو�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145997

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سحيم املركبات، تنظيف املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احرتاز للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145998

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإعادة التدريب املهني )معاهد التدريب املهني واالإداري(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سعد علي محمد العي�سائي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145999

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سياالت للمالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة النجاح ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146001

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توثيق االأعمال الفنية، ت�سميم الفنون التخطيطية، ت�سميم بطاقة عمل، ت�سميم الر�سوم 

البيانية ملواد ترويجية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي�سان خلدمات الت�سميم وبيع اللوحات الفنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146002

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ش جاهزة )البيع بالتجزئة للمالب�ش اجلاهزة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرايا املراح لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146003

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سال�سل للنظارات، خيوط للنظارات، عد�سات ب�سرية، نظارات ب�سرية، عد�سات للنظارات، 

�سلع ب�سرية، اأطر للنظـــارات، اأجهــــزة واأدوات ب�سريـــة، زجاج ب�سريـــات، عد�ســـات ال�سقة، 

نظارات  �سم�سية،  نظارات  للغوا�سني،  اأقنعة  للنظارات،  الال�سقة، علب  للعد�سات  حاويات 

واقية لالألعاب الريا�سية، نظارات ثالثية االأبعاد، نظارات ذكية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة نعيم التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146004
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالبخار، م�سابيح �سينية لزينة  اأجهزة كهربائية للطهي  الوظائف،  اأجهزة طبخ متعددة 
مواقد  روؤو�ش  منزلية،  الأغرا�ش  املهرو�ش،  االأرز  كعكة  ل�سنع  كهربائية  اآالت  احلفالت، 

اإلكرتونية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: محمد مرنول والعامري العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146006
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قم�سان م�سرولة مالب�ش، مالب�ش داخلية ما�سة للعرق، م�سدات للن�ساء، بذالت، مالب�ش 
من  �ساالت  اأو�سحة،  خارجية،  مالب�ش  بنطلونات،  مالب�ش،  ق�سرية  بنطلونات  جاهزة، 
الفرو، جالبيات مالب�ش، �سدارات، معاطف، اأثواب من ال�سوف مالب�ش، تنانري، مالب�ش 
للمواليد، قم�سان للريا�سة، عباءات ن�سائية، جيوب املالب�ش، بيجامات، �سراويل داخلية، 
مالب�ش  داخلية  قم�سان  لال�ستحمام،  راأ�ش  اأغطية  خارجية،  معاطف  لل�سدر،  م�سدات 
تقليدية،  مالب�ش  طرحات،  البدنية،  للريا�سة  مالب�ش  داخلية،  ن�سائية  مالب�ش  داخلية، 

بنطال �سيق مالب�ش مطرزة، اأو�سحة لتغطية الراأ�ش، حماالت �سدر ال�سقة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العقاد لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146007

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمـــات املقاهـــي، خدمـــات الكافترييـــات، خدمــات املطاعــم، تزيني الطعـــام، تزيني الكيك 

)الكاتو(، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفـيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة محمد بن �سعيد بن �سامل املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146008

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم دواجن غري حية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سورج العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146009

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�سناعية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماجد �سعود البطا�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146010

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيابي والدغي�سي للم�ساريع احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146011

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بخور، عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سليماين للتجارة والت�سويق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146012

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سوير الفوتوغرافـي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط لالت�ساالت املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146013

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنم دبا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146014

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ش جاهزة، اأحذية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي بن مبارك بن م�سبح الر�سيدي الدولية و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146017

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل )ت�سفـيف ال�سعر وانواع التجميل الن�سائية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوم االأهواز الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146018

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجمة احلا�سوب، ت�سميم برامج حا�سوبية، حتديث برامج حا�سوب، ا�ست�سارات فـي جمال 

اأنظمة حا�سوب، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال  اأجهزة احلا�سوب، حتليل  ت�سميم وتطوير 

االأمن على االإنرتنت، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال اأمن البيانات، تطوير النظام االأ�سا�سي 

للكمبيوتر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تالل حطني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146020

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للما�سية، نخالة، رقائق  كل�ش لعلف احليوانات، طعام للطيور، قمح، �سعري، �سوفان، ملح 

خ�سبية ل�سنع لب اخل�سب، هري�ش علف، لال�ستهالك احليواين، م�سحوق اأرز للعلف، علف 

ال�سفراء  الذرة  ثفل  احليواين،  لال�ستهالك  غالل  للما�سية،  طعام  احليوانات،  لتقوية 

للما�سية، �سعري منبت ملت، للتخمري والتقطري، دقيق للحيوانات، علف للحيوانات، ثفل 

الفول ال�سوداين للحيوانات، طعام للحيوانات االآليفة، بذور القمح لال�ستهالك احليواين.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دار الزمان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146021

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البقول  دقيق  عام(،  ب�سكل  )بقالة  معجنات،  معكرون  عـــام(،  ب�سكــل  )بقالة  قمـح  طحني 

)بقالة ب�سكل عام(، حلويات )بقالة ب�سكل عام(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سخايا الدولية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26

- 226 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146022

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالط غري معدين لالأر�سيات )مواد �سحية ب�سكل عام(، جب�ش مواد بناء، )مواد �سحية 

ب�سكل عام(، اأبواب غري معدنية )مواد �سحية ب�سكل عام(، اأبواب قابلة للطي، غري معدنية 

)مواد �سحية ب�سكل عام(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امللتزم لالإن�ساءات والتعمري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146023

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سويق اال�ستهدافـي )هايرب ماركت(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة كرمي ونواف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146024

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكل  ب�سكل عام(، حلويات )بقالة  ب�سكل عام(، طحني قمح )بقالة  البقول )بقالة  دقيق 

عام(، اأرز )بقالة ب�سكل عام(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العطايا للمواد الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146025

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عــر�ش �سلـــع علـــى و�سائـــل االإعـــالم لغايـــات البيــع بالتجزئــة )البيع بالتجزئة عن طريق 

االأنرتنت، التجارة االإلكرتونية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التاأ�سي�ش املتميز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146026

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وم�ستلزمات  برامج  )بيع  حا�سوبية  برامج  حتميل 

احلا�سب االآيل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ادلب احلديثة للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146027

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب ت�سوير )اأ�ستوديو ت�سوير(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حتدي االإبداع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146029

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة القعيطي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146045

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التدريب العملي عر�ض، الت�جيه املهني ن�سائح تعليمية اأو تدريبية، اإر�ساد التدريب، اإعادة 

التدريب املهني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأكادميية العليا للعل�م الإدارية والتدريب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146046

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ش، تنظيف املالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع طالل احل�سني احلديثــة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146047

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداجلليل لل�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146048

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الرواحية املتاألقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146057

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زاهر الهميمي للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146059

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة عن طريق االأنرتنت )التجارة االلكرتونية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهب ال�سيب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146065

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثمار ال�سنني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146066

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد ومحمود املجيني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146068

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )بيع الع�سائر، محالت البوظة، بيع الذرة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأجاويد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146069

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سجاد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عظيم زاده الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/27
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 185
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/11/4م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 461 فـي 1991/8/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 186
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/8/3م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 456 فـي 1991/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 188

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/11/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 461 فـي 1991/8/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 189

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/6/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 454 فـي 1991/5/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 190

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/8/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 456 فـي 1991/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 191

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/8/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 456 فـي 1991/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 192

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/2/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 446 فـي 1991/1/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 194

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/6/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 454 فـي 1991/5/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 196

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/8/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 456 فـي 1991/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 203

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/8/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 456 فـي 1991/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 204

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/8/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 456 فـي 1991/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 206

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/8/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 456 فـي 1991/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 216

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/11/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 641 فـي 1999/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 218

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/6/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 454 فـي 1991/5/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 219

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/11/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 461 فـي 1991/8/17م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 220

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/11/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 461 فـي 1991/8/17م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 222

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1991/8/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 456 فـي 1991/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1659

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1994/3/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 519 فـي 1994/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1662

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1994/3/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 519 فـي 1994/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1663

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1994/3/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 519 فـي 1994/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1664

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1994/3/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 519 فـي 1994/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 1670

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1994/3/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 519 فـي 1994/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3727

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1995/11/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 558 فـي 1995/9/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3962

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1996/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 574 فـي 1996/5/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3963

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1996/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 574 فـي 1996/5/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 3964

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1996/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 574 فـي 1996/5/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 4270

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1997/4/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 592 فـي 1997/2/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 4271

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1997/4/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 592 فـي 1997/2/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 4595

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1998/6/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 620 فـي 1998/4/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 4967

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1999/2/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 634 فـي 1998/11/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 6045

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/4/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 664 فـي 2000/2/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 6244

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/5/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 665 فـي 2000/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 6248

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/5/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 665 فـي 2000/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7069

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/2/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 673 فـي 2000/6/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7366

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/10/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 671 فـي 2000/5/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7388

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/9/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 670 فـي 2000/5/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7638

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/1/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 706 فـي 2001/11/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7856

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 688 فـي 2001/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7858

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 688 فـي 2001/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7859

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 688 فـي 2001/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7861

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 688 فـي 2001/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7863

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 688 فـي 2001/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 7866

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 688 فـي 2001/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 8529

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2000/9/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 686 فـي 2001/1/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 8779

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/2/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 674 فـي 2000/7/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 8814

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/7/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 688 فـي 2001/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 8831

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/4/23م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 856 فـي 2008/2/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 8888

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 748 فـي 2003/8/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

- 259 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9365

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/9/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 699 فـي 2001/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9366

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/9/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 699 فـي 2001/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9367

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/9/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 699 فـي 2001/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9368

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/9/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 699 فـي 2001/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9369

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/9/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 699 فـي 2001/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9370

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/9/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 699 فـي 2001/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9869

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 748 فـي 2003/8/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 10499

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 725 فـي 2002/8/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 12797

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/1/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 702 فـي 2001/9/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 12812

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/1/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 702 فـي 2001/9/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 12813

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/1/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 702 فـي 2001/9/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 13122

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/1/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 707 فـي 2001/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 13123

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/1/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 707 فـي 2001/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 13124

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/1/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 707 فـي 2001/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 13510

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/6/23م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 714 فـي 2002/3/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 13511

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/12/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 727 فـي 2002/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 14536

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 725 فـي 2002/8/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 14538

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/12/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 727 فـي 2002/9/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 14845

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/10/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 721 فـي 2002/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 14846

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2002/10/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 721 فـي 2002/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 15466

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/2/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 723 فـي 2002/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 18686

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/1/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 735 فـي 2003/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 19855

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/4/23م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 856 فـي 2008/2/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 21045

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 748 فـي 2003/8/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 21046

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/12/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 758 فـي 2004/1/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 21294

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/2/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 749 فـي 2003/8/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 22823

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/11/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 773 فـي 2004/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 22824

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/5/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 757 فـي 2003/12/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 22825

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/11/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 773 فـي 2004/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 23285

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/7/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 766 فـي 2004/5/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 24809

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/10/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 769 فـي 2004/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 25014

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/10/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 771 فـي 2004/7/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 25015

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/10/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 771 فـي 2004/7/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 25400

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/3/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 779 فـي 2004/11/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 25887

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/12/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 776 فـي 2004/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 25888

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2004/11/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 773 فـي 2004/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 29014

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 786 فـي 2005/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 29015

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/10/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 810 فـي 2006/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 30717

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 788 فـي 2005/4/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 30718

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 788 فـي 2005/4/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 30987

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 788 فـي 2005/4/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 31049

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 786 فـي 2005/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 31050

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 788 فـي 2005/4/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 31514

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 788 فـي 2005/4/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 31544

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 786 فـي 2005/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 31545

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 788 فـي 2005/4/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 31546

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 788 فـي 2005/4/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32218

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/10/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 792 فـي 2005/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32219

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/10/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 792 فـي 2005/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32220

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 789 فـي 2005/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32221

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 788 فـي 2005/4/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32222

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 789 فـي 2005/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32545

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 789 فـي 2005/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32546

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/10/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 792 فـي 2005/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32547

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 789 فـي 2005/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32548

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 789 فـي 2005/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

- 287 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32549

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/10/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 792 فـي 2005/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32550

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 789 فـي 2005/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32867

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/7/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 789 فـي 2005/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32868

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/5/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 803 فـي 2005/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33744

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/10/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 792 فـي 2005/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33745

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/10/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 792 فـي 2005/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33932

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/11/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 794 فـي 2005/7/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34270

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/12/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 796 فـي 2005/8/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 34271

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2005/12/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 796 فـي 2005/8/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 35534

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/2/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 798 فـي 2005/9/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 35535

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/2/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 798 فـي 2005/9/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 36188

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 807 فـي 2006/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 36189

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 807 فـي 2006/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 36192

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/4/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 804 فـي 2005/12/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 36194

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 807 فـي 2006/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 37500

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 807 فـي 2006/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 37605

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/8/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 807 فـي 2006/1/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 38443

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/10/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 819 فـي 2006/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 38932

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/3/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 819 فـي 2006/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 38933

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/4/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 851 فـي 2007/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 39244

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 821 فـي 2006/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 39649

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 821 فـي 2006/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 39650

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 821 فـي 2006/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 39651

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 821 فـي 2006/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 39652

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 821 فـي 2006/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 39653

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 821 فـي 2006/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 40106

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/2/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 833 فـي 2007/2/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 40107

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/2/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 833 فـي 2007/2/17م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 40183

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/2/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 833 فـي 2007/2/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 40865

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/11/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 835 فـي 2007/3/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 40866

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/2/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 842 فـي 2007/7/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 41852

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/4/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 848 فـي 2007/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 41853

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/4/23م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 856 فـي 2008/2/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 42095

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/4/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 822 فـي 2007/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 42381

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/4/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 848 فـي 2007/10/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 45412

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2008/7/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 861 فـي 2008/4/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 46062

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/2/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 864 فـي 2008/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 47926

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل:2009/5/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 874 فـي 2008/1/11م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 49433

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/2/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 881 فـي 2009/2/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 49585

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل:2009/5/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 874 فـي 2008/1/11م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 49721

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل:2009/5/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 874 فـي 2008/1/11م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 52332

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/8/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 882 فـي 2009/3/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 52333

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/10/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 822 فـي 2006/2/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 55939

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 891 فـي 2009/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 55940

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2009/11/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 891 فـي 2009/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 57740

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 900 فـي 2009/12/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 59520

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/7/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 907 فـي 2010/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 59521

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/7/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 907 فـي 2010/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 60350

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/7/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 908 فـي 2010/4/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 60846

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/10/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 912 فـي 2010/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 60847

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/10/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 912 فـي 2010/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 60941

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/10/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 912 فـي 2010/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 60942

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/10/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 912 فـي 2010/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 61013

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/10/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 912 فـي 2010/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 61180

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/10/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 912 فـي 2010/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 61638

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/10/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 914 فـي 2010/7/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 61639

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/10/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 914 فـي 2010/7/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 61640

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/1/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 914 فـي 2010/7/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 61641

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/10/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 914 فـي 2010/7/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 61854

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/12/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 917 فـي 2010/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 62409

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/12/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 917 فـي 2010/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 62477

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/1/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 920 فـي 2010/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 63224

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/6/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 931 فـي 2011/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 63297

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/6/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 931 فـي 2011/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 63298

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/6/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 931 فـي 2011/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 63299

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/6/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 931 فـي 2011/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 63442

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/6/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 931 فـي 2011/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 63443

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/6/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 931 فـي 2011/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 63444

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/6/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 931 فـي 2011/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 63445

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/6/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 931 فـي 2011/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 63446

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 40

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/6/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 931 فـي 2011/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 63539

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/6/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 931 فـي 2011/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 63682

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/5/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 928 فـي 2011/2/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 64259

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/6/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 931 فـي 2011/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 64260

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/9/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 934 فـي 2011/5/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 64351

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/6/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 931 فـي 2011/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 64533

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/9/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 936 فـي 2011/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 64653

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/9/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 936 فـي 2011/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 64654

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل:2011/6/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 931 فـي 2011/3/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 64959

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/9/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 934 فـي 2011/5/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 65309

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/9/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 936 فـي 2011/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 65310

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/1/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 940 فـي 2011/8/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

- 328 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 65415

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/9/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 936 فـي 2011/6/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 65863

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/10/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 938 فـي 2011/7/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 66033

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/10/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 938 فـي 2011/7/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 67615

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/9/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 966 فـي 2012/3/24م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 67762

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/6/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 962 فـي 2012/2/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 68407

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/6/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 963 فـي 2012/3/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 68755

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/6/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 963 فـي 2012/3/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 69780

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/12/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 978 فـي 2012/7/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 69960

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/9/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 971 فـي 2012/5/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 69961

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/12/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 978 فـي 2012/7/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 69962

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/12/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 978 فـي 2012/7/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70125

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/12/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 978 فـي 2012/7/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70442

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/1/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 983 فـي 2012/9/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70443

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/12/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 978 فـي 2012/7/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70696

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/12/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 978 فـي 2012/7/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 70863

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/12/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 978 فـي 2012/7/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 71140

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/1/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 983 فـي 2012/9/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 71180

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/1/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 983 فـي 2012/9/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 71414

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/1/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 983 فـي 2012/9/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 71754

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 6

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/1/7م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 985 فـي 2012/2/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 71755

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/10/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1017 فـي 2013/6/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 72824

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/5/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 999 فـي 2013/2/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 72825

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/2/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 986 فـي 2012/10/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 72826

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/2/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 986 فـي 2012/10/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 72827

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/2/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 986 فـي 2012/10/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 74405

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/6/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1002 فـي 2013/2/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 74717

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/6/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1002 فـي 2013/2/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 74862

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1010 فـي 2013/4/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 75010

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1010 فـي 2013/4/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 75011

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1010 فـي 2013/4/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 75544

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1005 فـي 2013/3/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 75606

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1005 فـي 2013/3/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 76110

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/10/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1017 فـي 2013/6/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 76768

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/10/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1015 فـي 2013/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 76911

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/10/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1015 فـي 2013/6/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 77021

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1010 فـي 2013/4/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 77509

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/11/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1019 فـي 2013/6/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78505

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/3/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1034 فـي 2013/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78506

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/6/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1049 فـي 2014/3/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78507

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/12/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1025 فـي 2013/8/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78508

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 16

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/12/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1025 فـي 2013/8/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78509

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 38

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/12/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1024 فـي 2013/8/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78510

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/12/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1024 فـي 2013/8/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80741

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/5/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1041 فـي 2014/1/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 80742

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/5/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1041 فـي 2014/1/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 81852

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/11/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1060 فـي 2014/6/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 81856

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/11/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1060 فـي 2014/6/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 81997

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/8/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1035 فـي 2014/4/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 82162

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/8/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1035 فـي 2014/4/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 82602

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/8/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1065 فـي 2014/4/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 82777

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/8/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1035 فـي 2014/4/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 82791

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/11/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 822 فـي 2014/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83202

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/11/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1060 فـي 2014/6/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83203

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/8/25م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1056 فـي 2014/4/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83610

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/3/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1078 فـي 2014/11/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 83731

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1098 فـي 2015/4/26م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 84663

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/12/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1066 فـي 2014/8/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 84664

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/11/4م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1061 فـي 2014/6/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 85174

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/5/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1084 فـي 2014/12/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 85354

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/5/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1084 فـي 2014/12/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 85355

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/5/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1084 فـي 2014/12/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 85356

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/5/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1084 فـي 2014/12/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 85357

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/3/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1078 فـي 2014/11/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 85358

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/3/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1078 فـي 2014/11/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 85359

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/5/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1084 فـي 2014/12/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 85360

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/12/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1065 فـي 2014/8/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 85750

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/3/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1079 فـي 2014/11/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 85751

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/3/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1079 فـي 2014/11/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 88303

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/5/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1086 فـي 2015/1/11م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 92997

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/12/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1114 فـي 2015/9/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 93019

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/12/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1114 فـي 2015/9/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 93238

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/12/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1132 فـي 2016/1/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 94246

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1133 فـي 2016/1/31م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 94310

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 822 فـي 2006/2/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 94311

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/2/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1120 فـي 2015/10/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 94312

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/2/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1120 فـي 2015/10/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 95260

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1133 فـي 2016/1/31م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 95261

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1133 فـي 2016/1/31م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 96396

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1134 فـي 2016/2/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 97595

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1134 فـي 2016/2/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 97891

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1149 فـي 2016/6/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 97926

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1134 فـي 2016/2/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

- 369 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 97927

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1134 فـي 2016/2/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 97928

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 28

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1134 فـي 2016/2/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 97929

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1134 فـي 2016/2/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 98301

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1134 فـي 2016/2/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 98302

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1134 فـي 2016/2/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 97303

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1179 فـي 2017/1/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 98304

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/6/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1134 فـي 2016/2/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 98664

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/8/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1146 فـي 2016/5/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 68754

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2012/6/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 963 فـي 2012/3/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �سن بورت اليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 98665

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2017/5/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1176 فـي 2017/1/11م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: بريطانية - التجارة وال�سناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �سن بورت اليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 99341

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1164 فـي 2016/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 99342

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1164 فـي 2016/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 99402

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/12/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1150 فـي 2016/6/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 99590

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/7/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1182 فـي 2017/2/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

- 376 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 100048

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1164 فـي 2016/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 100264

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1164 فـي 2016/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 100313

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1164 فـي 2016/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 100314

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1164 فـي 2016/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 100492

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1164 فـي 2016/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 101503

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1170 فـي 2016/11/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 101504

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1170 فـي 2016/11/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 101505

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1170 فـي 2016/11/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 101506

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1170 فـي 2016/11/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 101507

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1170 فـي 2016/11/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 101766

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/8/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1246 فـي 2018/6/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 102217

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/5/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1176 فـي 2017/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 102220

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/5/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1176 فـي 2017/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 102355

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/2/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1170 فـي 2016/11/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 103393

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/5/24م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1178 فـي 2017/1/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 103394

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/7/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1182 فـي 2017/2/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 103924

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/7/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1182 فـي 2017/2/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 104011

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/7/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1182 فـي 2017/2/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 104677

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/7/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1182 فـي 2017/2/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 105368

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1186 فـي 2017/3/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 105496

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/7/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1182 فـي 2017/2/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 105548

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1186 فـي 2017/3/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 105549

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1186 فـي 2017/3/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 105550

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1186 فـي 2017/3/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 105551

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1186 فـي 2017/3/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 105552

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1186 فـي 2017/3/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 105555

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1186 فـي 2017/3/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 105556

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1186 فـي 2017/3/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

- 390 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 105559

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1186 فـي 2017/3/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 114122

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/6/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1225 فـي 2018/1/7م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 116883

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1239 فـي 2018/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 117103

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1239 فـي 2018/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 117386

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/7/5م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1239 فـي 2018/4/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 119768

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/12/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1262 فـي 2018/9/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 120903

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/12/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1265 فـي 2018/10/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 122162

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1290 فـي 2019/4/28م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 122385

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/10/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1268 فـي 2018/11/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 122386

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/10/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1268 فـي 2018/11/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 124176

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/3/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1275 فـي 2019/1/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 124177

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/3/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1275 فـي 2019/1/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 124178

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/3/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1275 فـي 2019/1/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 124180

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/3/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1275 فـي 2019/1/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 124181

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/3/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1275 فـي 2019/1/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 124182

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/3/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1275 فـي 2019/1/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 124183

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/3/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1275 فـي 2019/1/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 124184

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/4/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1279 فـي 2019/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 128549

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/12/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1311 فـي 2019/9/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130006

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/2/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1318 فـي 2019/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130588

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/12/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1311 فـي 2019/9/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 131977

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/2/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1318 فـي 2019/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 132665

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/2/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1320 فـي 2019/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 132666

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/2/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1320 فـي 2019/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 133938

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/7/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1332 فـي 2020/3/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 135704

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1355 فـي 2020/8/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 135705

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/12/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1358 فـي 2020/9/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 136495

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/10/12م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1352 فـي 2020/8/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 136925

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/12/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1358 فـي 2020/9/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 137396

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/12/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1358 فـي 2020/9/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 137397

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/12/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1358 فـي 2020/9/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 137576

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/12/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1358 فـي 2020/9/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 138316

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/2/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1364 فـي 2020/11/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 139611

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1366 فـي 2020/11/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 139612

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1368 فـي 2020/11/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 139613

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1368 فـي 2020/11/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 139614

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1368 فـي 2020/11/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: يونليفر بي ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سن بورت ليت، ويرال، مري�سي�سايد، اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/18م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 39613

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2010/12/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 909 فـي 2010/4/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة العقاد التجارية �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: متاجر اأق�سام العقاد �س.م.م 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 450 ر.ب: 114، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/5/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/20م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 39614

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/12/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 820 فـي 2006/8/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة العقاد التجارية �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: متاجر اأق�سام العقاد �س.م.م 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 450 ر.ب: 114، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/5/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 79150

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/3/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1034 فـي 2013/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة العقاد التجارية �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: متاجر اأق�سام العقاد �س.م.م 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 450 ر.ب: 114، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/5/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/20م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 79151

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/4/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1036 فـي 2013/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: موؤ�س�سة العقاد التجارية �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: متاجر اأق�سام العقاد �س.م.م 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 450 ر.ب: 114، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/5/26م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 98118

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2016/12/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1150 فـي 2016/6/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سركة اإ�سناد اجلزيرة للتجارة �س.م.م 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: محمودي و�سريكه للتجارة �س.م.م 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/7م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/20م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 41472

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/10/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 835 فـي 2007/3/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ماتري ماك ما�سينريي اند�سرتي كوربوري�سن ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويت�ساي لوفال هيفى اند�سرتى كو ال تى دى

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 192 بيهاي �ساوث رود ، ولية ويفانغ، �ساندونغ ال�سني

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/5/10م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 41473

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/10/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 835 فـي 2007/3/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ماتري ماك ما�سينريي اند�سرتي كوربوري�سن ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويت�ساي لوفال هيفى اند�سرتى كو ال تى دى

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 192 بيهاي �ساوث رود ، ولية ويفانغ، �ساندونغ ال�سني

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/5/10م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/20م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 41474

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 7

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/10/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 835 فـي 2007/3/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ماتري ماك ما�سينريي اند�سرتي كوربوري�سن ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويت�ساي لوفال هيفى اند�سرتى كو ال تى دى

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 192 بيهاي �ساوث رود ، ولية ويفانغ، �ساندونغ ال�سني

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/5/10م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 41475

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2011/10/29م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 835 فـي 2007/3/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ماتري ماك ما�سينريي اند�سرتي كوربوري�سن ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ويت�ساي لوفال هيفى اند�سرتى كو ال تى دى

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 192 بيهاي �ساوث رود ، ولية ويفانغ، �ساندونغ ال�سني

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: ال�سني

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/5/10م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/20م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 52996

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2009/5/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 880 فـي 2009/2/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بارك غلوبل هولدنغز ال ال �سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: رادي�سون هو�سبيتاليتي بيلجيوم بي فـي ا�س ار ال 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: بلجيكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: افنيو دو بورغيت 44 ، بي، 1130 بروك�سيل، بلجيكا 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: بلجيكا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/4/6م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/23م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 65716

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2011/10/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 935 فـي 2011/5/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بارك غلوبل هولدنغز ال ال �سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: رادي�سون هو�سبيتاليتي بيلجيوم بي فـي ا�س ار ال 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: بلجيكية -  التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: افنيو دو بورغيت 44 ، بي، 1130 بروك�سيل، بلجيكا 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: بلجيكا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/4/6م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 33553

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/5/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 797 فـي 2005/8/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: جون�سون اند جون�سون

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ري�ستري جيديون اأن واي اأ ر تي

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جمرية - التجارة وال�سناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 1103 بودابي�ست ، غيومروي يو تي 21-19 ، هنغاري )املجر(

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: املجر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/10م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/23م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 33554

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/5/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 797 فـي 2005/8/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: جون�سون اند جون�سون

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ري�ستري جيديون اأن واي اأ ر تي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جمرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 1103 بودابي�ست ، غيومروي يو تي 21-19 ، هنغاري )املجر(

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: املجر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/10م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/23م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1397(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 33555

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/5/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 797 فـي 2005/8/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: جون�سون اند جون�سون

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ري�ستري جيديون اأن واي اأ ر تي

 اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جمرية -  التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 1103 بودابي�ست ، غيومروي يو تي 21-19 ، هنغاري )املجر(

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: املجر

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/6/10م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/23م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

124929
ال�سركة الوطنية

 للتمويل �س.م.ع.ع
2001/2/20التجارة وال�سناعة

2011/2/9التجارة وال�سناعةاأ�سواق كيمجيز �س. م. م266818

2001/4/15التجارة وال�سناعة�سازيراك براندز ال ال �سي325350
2012/9/29التجارة وال�سناعةيوغرتالند فران�سايزنغ، انك476518
2012/9/29التجارة وال�سناعةيوغرتالند فران�سايزنغ، انك576519

670283
�سام�سوجن اليكرتونيك�س 

كو، ليمتد
2011/9/14التجارة وال�سناعة

770284
�سام�سوجن اليكرتونيك�س

 كو، ليمتد
2011/9/14التجارة وال�سناعة

868990
�سركة الفلك الدولية

 للمطاعم ذ.م.م
2011/6/28التجارة وال�سناعة

2011/4/24التجارة وال�سناعةادين ويلمار ليمتد967871
2011/6/18التجارة وال�سناعةماك كاين فودز ملتد1068764
2011/6/18التجارة وال�سناعةماك كاين فودز ملتد1168763

1263538
ابن ال�سحراء 

للتجارة واملقاولت
2010/6/30التجارة وال�سناعة

2011/6/15التجارة وال�سناعة�سوكرك�س للريا�سة �س.ذ.م.م1368750
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

145883
محالت و�سيدلية

 م�سقط �س.م.م
1991/7/30التجارة وال�سناعة

1991/7/9التجارة وال�سناعةتيفاين اآند كومبني155750

1991/7/9التجارة وال�سناعةتيفاين اآند كومبني165751

1991/7/9التجارة وال�سناعةتيفاين اآند كومبني175752

1991/7/9التجارة وال�سناعةتيفاين اآند كومبني185753

1991/7/9التجارة وال�سناعةتيفاين اآند كومبني195754

1991/7/9التجارة وال�سناعةتيفاين اآند كومبني205755

1991/7/9التجارة وال�سناعةتيفاين اآند كومبني215756

2011/7/27التجارة وال�سناعةرابيدروب غلوبال ليمتد2269511

2011/7/27التجارة وال�سناعةرابيدروب غلوبال ليمتد2369512

2011/7/27التجارة وال�سناعةرابيدروب غلوبال ليمتد2469513

2011/7/27التجارة وال�سناعةرابيدروب غلوبال ليمتد2569514

2011/7/27التجارة وال�سناعةرابيدروب غلوبال ليمتد2669515

2011/7/27التجارة وال�سناعةرابيدروب غلوبال ليمتد2769516

2011/7/27التجارة وال�سناعةرابيدروب غلوبال ليمتد2869517

2011/7/27التجارة وال�سناعةرابيدروب غلوبال ليمتد2969518

1991/8/10التجارة وال�سناعةكابو�سيكي كاي�سا ريكني305920

315675
�سو�سيتي دى

 بروديت�س ن�ستله ا�س . ايه
1991/7/2التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

325676
�سو�سيتي دى 

بروديت�س ن�ستله ا�س . ايه
1991/7/2التجارة وال�سناعة

335677
�سو�سيتي دى

 بروديت�س ن�ستله ا�س . ايه
1991/7/2التجارة وال�سناعة

346069
�سو�سيتي دي

 بروديت�س ن�ستله ا�س ايه
1991/9/18التجارة وال�سناعة

356070
�سو�سيتي دي

 بروديت�س ن�ستله ا�س ايه
1991/9/18التجارة وال�سناعة

3626189
�سو�سيتي دي

 بروديت�س ن�ستله ا�س ايه
2001/8/21التجارة وال�سناعة

3726190
�سو�سيتي دي

 بروديت�س ن�ستله ا�س ايه
2001/8/21التجارة وال�سناعة

3826306
�سو�سيتي دي

 بروديت�س ن�ستله ا�س ايه
2001/9/9التجارة وال�سناعة

3969595
�سو�سيتي دي

 بروديت�س ن�ستله ا�س ايه
2011/8/6التجارة وال�سناعة

4070124
�سو�سيتي دي

 بروديت�س ن�ستله ا�س ايه
2011/9/7التجارة وال�سناعة
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 الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات

اإعـــالن

تعلن الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات عن طرح املناق�سات 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

2021/19

ال�سيانة ال�سنوية 
ل�سبكة الطرق 

الأ�سفلتية 
مبحافظة ظفار

ال�سركات املتخ�س�سة 
فـي مقاولت الطرق 
الرئي�سية وال�سوارع 

وامل�سجلة لدى الأمانة 
العامة ملجل�س املناق�سات 

بالدرجة املمتازة

)=/400 ر.ع(
اأربعمائة ريال 

عماين
2021/7/32021/8/2

2021/20

ال�سيانة ال�سنوية 
ل�سبكة الطرق 

الأ�سفلتية 
مبحافظة 
الو�سطى

ال�سركات املتخ�س�سة 
فـي مقاولت الطرق 
الرئي�سية وال�سوارع 

وامل�سجلة لدى الأمانة 
العامة ملجل�س املناق�سات 

بالدرجة املمتازة

)=/350 ر.ع(
ثالثمائة 

وخم�سون ريال 
عمانيا

2021/7/32021/8/2

2021/21
اإن�ساء املخترب 

املركزي لل�سحة 
العامـــة 

ال�سركات املتخ�س�سة 
فـي مقاولت املباين 

وامل�سجلة لدى الأمانة 
العامة ملجل�س املناق�سات 

بالدرجة املمتازة

)=/1.500 ر.ع(
األف 

وخم�سمائة 
ريال عماين

2021/7/32021/8/9
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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 على املوقع.

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.

يجــب تقدمي العطــاءات عن طريق خدمة اإ�سناد على املوقع الإلكرتوين املذكور اأعاله قبـل 

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 وليد الزدجايل للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شيوة للتجارة �ش.م.م

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الزدجايل  وليد  مكتب  يعلن 
�سركة �سيوة للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٨٠١٧، 
ال�سركـــــــة  املوؤرخ ٢٠١٨/٣/١١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا التفاق 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٣٧٣٠  ر.ب:١٢٢ 
 هاتف رقم:٢٤٧٨٠٤٨٩ 

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 �شرايا اخلليج �ش.م.م

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  الزدجايل  وليد  مكتب  يعلن 
�سركة �سرايا اخلليج �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠٤٠١٧، 
ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠١٨/٣/١١م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٣٧٣٠  ر.ب:١٢٢ 
 هاتف رقم:٢٤٧٨٠٤٨٩ 

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 محاجر الوادي �ش.م.م

يعلن مكتب وليد الزدجايل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
محاجر الوادي �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٧٩٧٢٢٠، وفقا 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠١٨/٣/١١م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٣٧٣٠  ر.ب:١٢٢ 
 هاتف رقم:٢٤٧٨٠٤٨٩ 

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 جنة الزهور لبيع وتوزيع االأزهار �ش.م.م

يعلن مكتب وليد الزدجايل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
جنة الزهور لبيع وتوزيع االأزهار �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
حــــــق متثيـــــل  وللم�سفي وحـده  املوؤرخ ٢٠١٨/٣/١١م،  ال�سركاء  ١٠٥٦٧٩٩، وفقا التفاق 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٣٧٣٠  ر.ب:١٢٢ 
 هاتف رقم:٢٤٧٨٠٤٨٩ 

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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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٧(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االألفي للخدمات التجارية �ش.م.م

يعلن مكتب وليد الزدجايل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  التجارية  للخدمات  االألفي 
حــــــق متثيـــــل  وللم�سفي وحـده  املوؤرخ ٢٠١٨/٣/١١م،  ال�سركاء  ١٥٩١٩٧٥، وفقا التفاق 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٣٧٣٠  ر.ب:١٢٢ 
 هاتف رقم:٢٤٧٨٠٤٨٩ 

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 دلتا لتطوير االأعمال �ش.م.م

يعلن مكتب وليد الزدجايل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
دلتا لتطوير االأعمال �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٦٨٨٤١، 
ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠١٨/٣/١١م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٣٧٣٠  ر.ب:١٢٢ 
 هاتف رقم:٢٤٧٨٠٤٨٩ 

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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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٧(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املبادلة للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب وليد الزدجايل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
املبادلة للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٨١٠٧١٥، وفقا 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠١٨/٣/١١م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٣٧٣٠  ر.ب:١٢٢ 
 هاتف رقم:٢٤٧٨٠٤٨٩ 

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 ال�شرق لل�شيافة �ش.م.م

يعلن مكتب وليد الزدجايل للمحاماة واال�ست�سارات القانونية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
 ،١٨١٦٦٠٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  لل�سيافة  ال�سرق 
ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠١٨/٣/١١م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٣٧٣٠  ر.ب:١٢٢ 
 هاتف رقم:٢٤٧٨٠٤٨٩ 

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

- 425 -



اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٧(

مكتب املهاد لال�شت�شارات االإدارية والت�شويقية واملالية واالقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ايرام ال�شرق االأو�شط �ش.م.م

يقــوم  اأنـه  واالقت�سادية  واملالية  والت�سويقية  االإدارية  لال�ست�سارات  املهاد  مكتب  يعلن 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  االأو�سط  ال�سرق  ايرام  �سركة  بت�سفـيــة 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٥/٣م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٧٣٣٩٦ بالرقـم 
فـــي  امل�سفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٨٠٠  ر.ب:١٣٠ 

 هاتف رقم:٩٢٢٣٥٤٥٢ - ٩٥٦١١٨٥٠ 
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 امل�شار العايل املتكامل �ش.م.م

يقــوم  اأنـه  واالقت�سادية  واملالية  والت�سويقية  االإدارية  لال�ست�سارات  املهاد  مكتب  يعلن 
الـتجاري  اأمانة ال�سجل  املتكامل �ش.م.م، وامل�سجلة لدى  امل�سار العايل  بت�سفـيــة �سركة 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٥/٣م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٧٤٦١٠ بالرقـم 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي  متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٨٠٠  ر.ب:١٣٠ 

 هاتف رقم:٩٢٢٣٥٤٥٢ - ٩٥٦١١٨٥٠ 
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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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٧(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التميز لال�شت�شارات �ش.�ش.و

يقــوم  اأنـه  واالقت�سادية  واملالية  والت�سويقية  االإدارية  لال�ست�سارات  املهاد  مكتب  يعلن 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.�ش.و،  لال�ست�سارات  التميز  �سركة  بت�سفـيــة 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٦/٧م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٣١٢١٢٥ بالرقـم 
فـــي  امل�سفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٨٠٠  ر.ب:١٣٠ 

 هاتف رقم:٩٢٢٣٥٤٥٢ - ٩٥٦١١٨٥٠ 
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 ال�شحة للخدمات الطبية �ش.م.م

يقــوم  اأنـه  واالقت�سادية  واملالية  والت�سويقية  االإدارية  لال�ست�سارات  املهاد  مكتب  يعلن 
بت�سفـيــة �سركة ال�سحة للخدمات الطبية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٦/١٠م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٩٥١٦٤ بالرقـم 
فـــي  امل�سفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٨٠٠  ر.ب:١٣٠ 

 هاتف رقم:٩٢٢٣٥٤٥٢ - ٩٥٦١١٨٥٠ 
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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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٧(

مكتب االإتقان لتدقيق احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأفالج اخلليج الوطنية �ش.م.م

يعلن مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأفالج اخلليج الوطنية 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٩٤٤٥١، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية نخل - محافظة جنوب الباطنة

�ش.ب:٣٢٣  ر.ب:١٨٥ 
 هاتف رقم:٩٢٢٦٨٨٨٢ 

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

�شركة االعتماد لتدقيق احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اخلنجي العقارية �ش.م.م

العقارية  �سركة اخلنجي  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  لتدقيق احل�سابات  االعتماد  �سركة  تعلن 
وحـدها  وللم�سفية   ،١٠١٥٥٣٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 هاتف رقم:٩٧٢٧٨٣٦٣ 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية 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�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــية

- 428 -



اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٧(

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احتاد االأخوة الذهبي الدولية �ش.م.م

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  يعلن مكتب 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الدولية  الذهبي  االأخوة  احتاد  �سركة 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٠/٢/١٨م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٢٢١٩٥٢ بالرقـم 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�شيب - محافظة م�شقط

�ش.ب:١٥٤٦  ر.ب:١٢١ 
 هاتف رقم:٩٦٣١٤٢٠٤ 

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 غياهيب الكامل للتجارة - ت�شامنية

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  الكامل  غياهيب  �سركة 
بالرقـم ١٢٤٤٨٥٢، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى 

علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:١٤٥  ر.ب:٤١١ 

 هاتف رقم:٩٩٤٣٠٩٨٨ 
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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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٧(

مكتب دار االألباب ملراجعة وتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة ال�شفقة الرابحة لل�شحافة والدعاية واالإعالن �ش.م.م

يعلن مكتب دار االألباب ملراجعة وتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سفقة 
الرابحة لل�سحافة والدعاية واالإعالن �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٠/٩/٢٢م،  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق   ،١٨٠٩٣١٨ بالرقـم 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي  متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
الغربة اجلنوبية - محافظة م�شقط - �شكة رقم:٣٧٤٥ - مبنى رقم:٤٨٣٤

�ش.ب:٣٥٢١  ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٩٩٤٢٨٣٨٤ 

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 �شاللة لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بر�شاي�ش للتجارة �ش.م.م
للتجارة  بر�ساي�ش  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  �ساللة  مكتب  يعلن 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٧٦٨٦٣، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٣/٢٣م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
محافظة ظفار

هاتف رقم:٩٢٣٣٠٩٢٢ 
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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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٧(

مركز اخلليج لال�شت�شارات والتدقيق
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النخبة لل�شيافة �ش.م.م
يعلن مركز اخلليج لال�ست�سارات والتدقيق اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة النخبة لل�سيافة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٨٥٨٢، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢١/٦/٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى 

علــى العنوان االآتـي:
العذيبة ال�شمالية - محافظة م�شقط - مبنى رقم:٣٢ - �شقة رقم:٣٠٤

�ش.ب:٢٣٥٨  ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٢٤١٣٩٣٥٠ - ٩٧٢٣٩٦٩٦  فاك�ش رقم:٢٤١٣٩٣٥٠ 

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

محمد بن نا�شر بن محمد اجلامودي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنائن ويهي املر �ش.�ش.و
يقــوم بت�سفـيــة �سركة جنائن ويهي  اأنـه  نا�سر بن محمد اجلامودي  يعلن محمد بن 
التفاق  وفقا   ،١٣٥٤٣٦٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.�ش.و،  املر 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ ٢٠٢١/٦/٩م، وللم�سفي وحـده  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بهالء - محافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٧٧٧٧٨١٧ 
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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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٧(

�شيف بن حمدان بن اأحمد ال�شيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية
 ل�شركة �شيف بن حمدان بن اأحمد ال�شيابي واإخوانه - ت�شامنية

بن  �سيف بن حمدان  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سيابي  اأحمد  �سيف بن حمدان بن  يعلن 
اأحمد ال�سيابي واإخوانه - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٨٤٦٩٥، 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠١٨/١/٢٨م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �شمائل - محافظة الداخلية

هاتف رقم:٩٩٢٠٠٢٥٤ 
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

محمد بن يا�شر بن نا�شر ال�شليماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع التنمية امل�شتدامة اخلليجية �ش.م.م
يعلن محمد بن يا�سر بن نا�سر ال�سليماين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع التنمية 
امل�ستدامة اخلليجية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٤٤٣٨، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠١٨/١٠/١١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
العذيبة ال�شمالية - والية بو�شر - محافظة م�شقط

�ش.ب:١٢٤٢  ر.ب:١٣٠ 
هاتف رقم:٩٩٢٠١٠٩٧ - ٩١٤٠٨٥٨٧ 

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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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٧(

املكتب االإقليمي - محا�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شرايا املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
�سرايا  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  محا�سبون   - االإقليمي  املكتب  يعلن 
الـتجاري بالرقـم  اأمانة ال�سجل  املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١٠١٧٢٩٧
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - بناية �شماء حفيت - الطابق االأر�شي

�ش.ب:٣٣٨  ر.ب:١١٨ 
هاتف رقم:٢٤٤٨٤١٠٧  فاك�ش رقم:٢٤٤٨٤٧٢٦ 

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 �شموخ للرتاث وال�شياحة �ش.م.م

�سموخ  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  محا�سبون   - االإقليمي  املكتب  يعلن 
للرتاث وال�سياحة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣١٥٩٤٢،   
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٦/٩م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - بناية �شماء حفيت - الطابق االأر�شي

�ش.ب:٣٣٨  ر.ب:١١٨ 
هاتف رقم:٢٤٤٨٤١٠٧  فاك�ش رقم:٢٤٤٨٤٧٢٦ 

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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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٧(

مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية لل�شركة الدولية لل�شناعات واخلدمات الهند�شية �ش.م.م

الدولية  ال�سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الهند�سية  واخلدمات  لل�سناعات 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١١٤٩٥٤٨
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية �شحار - محافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٥٢٦  ر.ب:٣١١ 
 هاتف رقم:٩٩٧٠٦٥٩٩ 

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 او ان جي �شاباليز )�شركة منطقة حرة( �ش.م.م

يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة او ان جي �ساباليز 
 ،١٣٢٣١٥٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  )�سركة منطقة حرة( 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

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

�ش.ب:٥٢٦  ر.ب:٣١١ 
 هاتف رقم:٩٩٧٠٦٥٩٩ 

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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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٧(

مكتــب علــي الــدح و�شركاه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مزارز - محا�شبون قانونيون و�شركاه �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مزارز - محا�سبون قانونيون  الــدح و�سركاه  يعلن مكتــب علــي 
التفاق  وفقا   ،١٧٤٢٣٦١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  و�سركاه 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٥/٢٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
مركز عمان التجاري - روي - محافظة م�شقط

�ش.ب:٤٥٧  ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٢٤٧٩١١١٥ فاك�ش رقم: ٢٤٧٩٥٥٥١

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 االأول لال�شت�شارات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة جمموعة القرم التجارية للهند�شة واملقاوالت �ش.م.م

القرم  جمموعة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املالية  لال�ست�سارات  االأول  مكتب  يعلن 
التجارية للهند�سة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
١٠٢٧٠٩٥، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٦/١٥م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�شر - محافظة م�شقط 

�ش.ب:٩١١ ر.ب:١١٢ 
 هاتف رقم:٩٧٣٤١٤٧٠ - ٧٩٢٨٤٣٦٧ 

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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علي بن حميد بن �سعيد ال�ساعدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة ال�سواعد الذهبية لالإن�ساءات والتعمري �ش.م.م

الذهبية  ال�سواعد  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ال�ساعدي ب�سفـتـــــه  �سعيد  يعلـن علي بن حميد بن 
للإن�ساءات والتعمري  �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٦٨٠٩١، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة القو�ش لالأدوات واملواد ال�سحية ومواد البناء �ش.م.م
للأدوات  القو�ش  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�ساعدي  �سعيد  بن  حميد  بن  علي  يعلـن 
واملواد ال�سحية ومواد البناء  �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٠٨٥٢٠٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة علي حميد �سعيد ال�ساعدي و�سريكه للتجارة - تو�سية
�سعيد  ل�سركــــة علي حميد  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�ساعدي  �سعيد  بن  يعلـن علي بن حميد 
ال�ساعدي و�سريكه للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٢١٧٤٩٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

يو�سف بن �سليم بن م�سلم العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الرت�سي�ش احلديثة - ت�سامنية
يعلـن يو�سف بن �سليم بن م�سلم العامري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع الرت�سي�ش 
بالرقـــم ١٢١٦٧٣٩، عـــن  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  احلديثة - ت�سامنية، وامل�سجلـة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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هيثم بن محمد بن نا�سر املع�سري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة للخدمات الفنية �ش.م.م

يعلـن هيثم بن محمد بن نا�سر املع�سري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سللة للخدمات 
انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم ٢٠٩٥٩٤٧، عـــن  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  الفنية �ش.م.م، وامل�سجلـة 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرباق للخدمات الفنية �ش.م.م

الرباق للخدمات  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  املع�سري  نا�سر  يعلـن هيثم بن محمد بن 
انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم ١٨١٨٢٧٩، عـــن  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  الفنية �ش.م.م، وامل�سجلـة 

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

ثرياء بنت نا�سر بن حافظ الدرعية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظالل الفيحاء للتجارة - ت�سامنية

تعلـن ثرياء بنت نا�سر بن حافظ الدرعية ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة ظلل الفيحاء 
عـــن   ،١١٨٤٤٨٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

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

حمد بن �سلطان بن �سيخان الق�سابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش اخلري املتحدة - ت�سامنية

اأر�ش اخلري  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الق�سابي  �سيخان  بن  �سلطان  بن  يعلـن حمد 
املتحدة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥٧٣٢٨، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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طارق بن نا�سر بن �سيف الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نه�سة العيينة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن طارق بن نا�سر بن �سيف الرواحي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة نه�سة العيينة للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٩٥٠٩، عـــن انتهاء 

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

علي بن عمران بن �سعيد املنذري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة علي بن عمران املنذري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن علي بن عمران بن �سعيد املنذري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة علي بن عمران املنذري 
و�سريكه للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٥٣٣٧٢٠، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

علي زين العابدين عمر
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سم�ش ال�ساطعة لل�سفر وال�سياحة �ش.م.م

يعلـن علي زين العابدين عمر ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ال�سم�ش ال�ساطعة لل�سفر وال�سياحة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٥٤٤٠٨٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

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

خالد بن �سعيد بن مبارك الغماري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفق اخلليج �ش.م.م

يعلـن خالد بن �سعيد بن مبارك الغماري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة نفق اخلليج �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٨٥٨٢٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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موري�سون م�سقط - محا�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العادل لتوريد قطع الغيار �ش.م.م

تعلـن موري�سون م�سقط - محا�سبون قانونيون - ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة العادل لتوريد 
قطع الغيار �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٣١٨١٨، عـــن انتهاء 

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

مركز اخلليج لال�ست�سارات والتدقيق
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معمل احليل للت�سوير �ش.�ش.و

يعلـن مركز اخلليج لل�ست�سارات والتدقيق ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة معمل احليل للت�سوير 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٦٣٥٤٧٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.�ش.و، 

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

مكتب علي اأبو نورة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلديبية الدولية �ش.م.م

يعلـن مكتب علي اأبو نورة لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة احلديبية الدولية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٧٩٠٧١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

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

م�سلم بن ها�سل بن محمد العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الروعة املتحدة �ش.م.م

الروعة  م�ساريع  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  العامري  محمد  بن  ها�سل  بن  م�سلم  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،١٨٠١٨٩٩ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  املتحدة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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محمد بن اأحمد بن محمد عيدرو�ش
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة منارة ال�سعادة املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن محمد بن اأحمد بن محمد عيدرو�ش ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة منارة  ال�سعادة  املتحدة 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٥٦٦٨٨، عـــن 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة �سحلنوت ال�ساملة للتجارة �ش.م.م

�سحلنوت  منارة   ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  عيدرو�ش  محمد  بن  اأحمد  بن  محمد  يعلـن 
ال�ساملة للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٦٤٢٤١، عـــن 

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

املكتب االإقليمي - محا�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العمانية ل�سناعة املر�سحات  �ش.م.ع.ع

يعلـن املكتب االإقليمي - محا�سبون قانونيون - ب�سفـتـــــه امل�سفــــي لل�سركــــة العمانية ل�سناعة 
املر�سحات �ش.م.ع.ع، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٥٠٦٣٣١، عـــن انتهاء 

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

يو�سف بن �سامل بن خلفان الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  اأ�سوار خور ال�سيابي �ش.م.م
ال�سيابي  اأ�سوار خور  امل�سفــي ل�سركة  الفار�سي ب�سفـتـــه  يعلــن يو�سف بن �سامل بن خلفان 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١١٢٥٧٩٨ بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�سفــي
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�سامي بن �سامل بن �سيف التوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مغيوث الدولية - ت�سامنية
يعلــن �سامي بن �سامل بن �سيف التوبي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة مغيوث الدولية - ت�سامنية،
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١٢٢٣٤٨٢، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�سفــي

�سعيد بن مبارك بن �سعيد ال�سهي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بادية احلجرية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن �سعيد بن مبارك بن �سعيد ال�سهي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة م�ساريع بادية احلجرية 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١١٠٤٣٢٣، عـن 

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

�سامل بن علي بن عبداللـه ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار الغيل للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  الغيل  اأ�سرار  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  ال�سبلي  �سامل بن علي بن عبداللـه  يعلــن 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١٠٣٧٧٧٣ بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية، 

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

�سعيد بن مهنا بن �سعيد العمريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع مهنا بن �سعيد العمريي للتجارة - ت�سامنية
يعلــن �سعيد بن مهنا بن �سعيد العمريي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة م�ساريع مهنا بن �سعيد 
العمريي للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١٣١٢٧٥٧، عـن 

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