
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1379(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات

مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

باإجــازة تنــازل �شركــة ميدكــو اريبيــا ال تــي دي  مر�شــــوم �شـلطانــــي رقـــم 2021/16 

عن 45% من حقوقها والتزاماتها فـي االتفاقية 

2014م  20 من نوفمرب  النفطية املوقعة بتاريخ 

اإلـــى �شركــة تيثيــــز اأويــل  للمنطقــــة رقــــم )56( 

عمان الربية املحدودة.

مبنــح اجلن�شيــة العمانيــة. مر�شــــوم �شـلطانــــي رقـــم 2021/17 

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                                                              وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2021/29   �شـادر فـي 2021/2/14 ب�شاأن التعامل مع املخالفني 

اآليــــة  املعنيـــة ببحــــث  العليــــا  اللجنــــة  لقــــرارات 

التعامـــل مــــع التطــــورات الناجتــــة عـــن انت�شـــار 

فريو�س كورونا )كوفيد 19(.
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                                                            وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

قـــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2021/16  �صــــــادر فـي 2021/2/8 بتعيــــني بعـــ�ض املوانـــئ 

للإنزال وعمليات التفتي�ش ل�صفن ال�صيد الأجنبية.

    وزارة العمــل 

قـــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــــم 2021/20  �صــادر فـي 2021/2/10 بتنظيــم مــزاولــــة بع�ش 

املهــن فـي م�ؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة.

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة   

                                                               وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعـــــلن ب�صـــاأن ت�صجيـــل من�ذج �صناعي.

اإعلن ب�صاأن طلبات براءات الخرتاع املمن�حـة.

الإعـــلنات اخلا�صـــة بالن�صــر عــن طلبــات ت�صجيــل العلمــات التجاريـــة.

اإعلن ب�صاأن العلمات التي مت التاأ�صري فـي ال�صجلت بالرتخي�ش بالنتفاع.

اإعلن ب�صاأن العلمات التي مت التاأ�صري فـي ال�صجلت بانتقال ملكيتها.

اإعلن ب�صاأن جتديد مدة حماية علمات جتارية م�صجلة.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الدولية خلدمات ال�صتثمار �ش.�ش.و.

للتجــارة  للبخـــ�ش  اأبنـــاء  واأميـــن  طــــلل  ل�صركــة  الت�صفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعلن 

واملقاولت - ت�صامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة زه�ر اخل�صراء ال�صاملة للتجارة - ت�صامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بغداد املثالية �ش.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الأثر لل�صتثمار �ش.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العامل لل�صيارات والأعمال �ش.�ش.و.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الطريق الأبي�ش الدويل �ش.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع الغ�ل لل�صتثمار الدويل �ش.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العاملية لتقنية البحار �ش.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صبح بن �صامل بن علي امل�صع�دي للتجارة - ت��صية.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االحتاد الدولية للتنمية واال�شتثمار �س.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة را�شد واأحمد للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شكري املنذري للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع االأخوة الدولية �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة فليك�شنكلو�شر للم�شاريع �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الت�شامن الرتاثي �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلياة ال�شاملة �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأوزون الدولية �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو ليان االأخزمي للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حممد بن اأحمد املن�شوري و�شركاه للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مل�شة خيال للتجارة - تو�شية.

اجلنيبي  م�شلم  اأبناء  واإبراهيم  �شليمان  ل�شركة  الت�شفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعلن 

للتجارة - ت�شامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قناطر لتقنية املعلومات �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رمز النقاء للت�شميم والتجارة �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التبيان للتجارة واملقاوالت والتعمري �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأحمد وحممود اأبناء الوهيبي للتجارة �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلنز املتحدة �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روافد راأ�س اجلنز للتجارة - ت�شامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع غالية ال�شاملة - ت�شامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو حمزة للم�شاريع الوطنية - تو�شية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأف�شل احللول الأنظمة املعلومات �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ابن ال�شقري للت�شاالت �س.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تراث الغيزين - تو�شية.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/16

باإجازة تنازل �سركة ميدكو اريبيا ال تي دي عن 45% من حقوقها

والتزاماتها فـي االتفاقيـة النفطيـة الموقعة بتاريخ 20 من نوفمبر 2014م 

للمنطقـــة رقــم )56( اإلــى �سركــة تيثيــز اأويــل عمــان البريــة المحــدودة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/72 باإجازة التفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان، 

و�سركة ميدكو اريبيا ال تي دي و�سركة اإنتاج ال ال �سي للمنطقة رقم )56(،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/12 باإجازة تنازل �سركة ميدكو اريبيا ال تي دي عن 

الثلث من حقوقها والتزاماتها فـي التفاقية النفطية املوقعة بتاريخ 20 من نوفمرب 2014م 

للمنطقة رقم )56( اإلى �سركة بياق خلدمات حقول النفط �ش.م.م،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/35 باإجازة تنازل �سركة بياق خلدمات حقول النفط �ش.م.م 

عن 20% من حقوقها والتزاماتها فـي التفاقية النفطية املوقعة بتاريخ 20 من نوفمرب 2014م 

للمنطقة رقم )56( اإلى �سركة تيثيز اأويل عمان الربية املحدودة، وتنازل �سركة اإنتاج �ش.م.م عن 

20% من حقوقها والتزاماتها فـي هذه التفاقية اإلى �سركة بياق خلدمات حقول النفط �ش.م.م،

وعلى جمموعة الوثائق التي قامت مبوجبها �سركة ميدكو اريبيا ال تي دي بالتنازل عن 

45% من حقوقها والتزاماتها فـي التفاقية النفطية املوقعة بتاريخ 20 من نوفمرب 2014م 

للمنطقة رقم )56( اإلى �سركة تيثيز اأويل عمان الربية املحدودة القابلة لذلك التنازل،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

اإجازة تنازل �سركة ميدكو اريبيا ال تي دي عن 45% من حقوقها والتزاماتها فـي التفاقية 

اأويل  تيثيز  �سركة  اإلى  للمنطقة رقم )56(  بتاريخ 20 من نوفمرب 2014م  املوقعة  النفطية 

عمان الربية املحدودة، بحيث ت�سبح احل�س�ش النهائية لأطراف التفاقية على النحو الآتي:

65% �سركة تيثيز اأويل عمان الربية املحدودة

25% �سركة بياق خلدمات حقول النفط �ش.م.م

5% �سركة ميدكو اريبيا ال تي دي 

5% �سركة اإنتاج �ش.م.م

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 26 من جمادى الثانية �سنـة 1442هـ

املـوافــــق :  9  من فبــــرايــــــــــــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/17

بمنــح الجن�سيــة 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 بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فـي القائمة املرفقة. 

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي : 26 من جمادى الثانية �سنـة 1442هـ

املـوافــــق :   9  من فبــــرايــــــــــــــر �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

ال�ســـــمم

اأمينــــــــــــــة غــــــــــــالم ح�سيـــــــــــــــــــن �سلطــــــــــــــــــــان1

اآ�سيــــــــة دو�ســــــــت حممــــــــد ح�سن البلو�سيـــــــــة2

اآ�سيـــــــــــا حممـــــــــــــد ح�ســـــــــــــــــــن البلو�سيـــــــــــــــــــة3

اأمينـــــــــــــــة ولــــــــــــــــــــــــي حممــــــــــــــــــــــد كمــــــــــــــــــــــــو4

اأمينة عبداللطيف مــــــال يو�ســـــف البلو�سيـــــة5

اآ�سيــــــــــــــــــــــــــــا يحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى �سالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــح6

اآمنــــــــة حممــــد تقـــي نــــور الديـــن م�سكـــوري7

ايوانـــــــا ارينــــــا اأيــــــوان كو�ستاكـــــــــي نكيفـــــــــور8

باركــــــــــــــــــــــــــي حممـــــــــــــــــــــــــــــد اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد9

ب�ســـــــــــرى بيجـــــــــــم يو�ســـــــــف علـــــــــــي خـــــــــــــــان10

بيبـــــــــــــي فاطمــــــــــــــة توفــــــــــــــــــــــاز ح�سيـــــــــــــــــــــن11

بدريـــــــــــة �سلطــــــــــــان عبداحلميــــــــــد خـــــــــــــــــان12

برياين فتح حممد ح�ســـن جمعـــه البلو�سيــة13

بــــــري هاتــــون تـــــــــاج حممــــــــد بيــــــــر حممــــــــد14

برفـــــــني �سيــــــــــــــــد يـــــــــــاور ح�سيـــــــــــن خـــــــــــــــان15

تب�ســـــم بيجم حممد �سليـــــــم حممــــــــد اأحمــــــد16

جــــــــــــــــــــول جـــــــــــــــــــــــان حمـــــــــــــــــــزة مو�ســــــــــــــــــــى17

جل�ســـــــــــــن جـــــــــــــــــــــــان عبــــــــدالـله �سيـــــــــــــــــــــــران18

جـــــــــــــــل ن�ســـــــــــــــاء مولـــــــــــــــى بخــــــــ�ش عمــــــــــــــــر19

جــان بــي بــي عبدالـله حممـــــــد البلو�سيــــــــــــــــة20
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جميلـــــــــــــــــــــــــة خــــــــــــــــدابخــــــــــــــــ�ش رم�ســــــــــــــــــان21

جوخــــــــــــــــــة حممـــــــــــــــــــــد �سالــــــــــــم ال�سوافـيـــــــة22

جــــــــــــــــــــــــــــــــــوان �سوريانــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــارزان23

خيــــــــــــــــــــــري اأحمــــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــي كامــــــــــروا24

ح�سينة بي �سكندر اإ�سماعيـــل هوبلـــــــي والـــــــي25

ح�سينـــــــــــة �ساكـــــــــــر داد حممد البلو�سيـــــــــــــــــــة26

ح�سنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اأحمــــــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــــــــــي27

حميـــــــــــدة يـــــــــــــــــــــــــــــار حممـــــــــــــد درويـــــــــــــــــ�ش28

حميـــــــــــــــــــــــــــدة اللـه بخـــــــــــ�ش �سيـــــــــــــــــــــــــــــــر دل29

حميـــــــــدة ح�ســــــــــن عي�سى بهرام البلو�سيـــــــــــة30

حميدة بيجم حممد معز الدين ر�سول بخـ�ش31

حليمــــــــــة خاتـــــــــون اأميــــــــــــــــــــن الـله �سليمـــــــان32

حليمـــــــــــــــــــــــــــــة اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مو�ســـــــــــــــــــــــــــــى33

خديجــــــــــــــــــــة عبدالقــــــــــــــــــــــــــــادر �سعيـــــــــــــــــــــــــــــــد34

حفـيظــــــــــــــة حممد لقمان حاجـــــــــــي اأحمـــــــــــد35

خاجــه بيجم لل حممـــد اإبراهيـــــــــــم مو�ســـــى36

خاجــــــــــــــــــــة بـــــــــــي اأجمـــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــــــــــي37

خديجــــــــــــــة عبدالغنـــــــــــي �سالـــــــــــح يافعــــــــــــــي38

خديجـــــــــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــــــي حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد39

دنيــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــي ح�سيـــــــــــن احلديثيـــــــــــــــــة40
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ر�ســــــــــــــــــــــا يحيــــــــــــــــــــــى اأ�سمـــــــــــر ثوابتـــــــــــــــــــــــه42

رابيــــــــــــــه مبـــــــــــارك مبــــــــــارك بـــــن �سعيــــــــــــــد43

رخ�سانــــــــــــــــــــــة عبدالرحمـــــــــــــــــــــــن ح�ســـــــــــــــــن44

ر�سيـــــــــــــــــــــــــدة حبيبثـــــــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــــــراد45

ر�سيـــــــــــــــــــــــــــدة بنـــــــــــــــــــــــــــــــــدوك �ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه46

ر�سيــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــزار عثمـــــــــــــان البلو�سيــــــــــــة47

ر�سوانـــــة بانـــــــــــو حممـــــــــــد فتيـــــــــــح اأحمـــــــــــد48

رخ�سانة جان حممـــد اإبراهيــــــــم البلو�سيــــــــة49

روبينـــــــــــا بيجــم حممـــــــــــد جو�ســــــــي حيـــــــــــدر50

رحيمــــــــــــــة رحمـــــــــــــت ح�سيـــــــــــن البلو�سيــــــــــة51

ر�سيــــدة بيجــم حممـــــــــــد خاجـــــــــــه مولنـــــــــــا52

رحمـــــــــــــــــــــــــــــــــة عبــــــــــــــــــــــــــــــــــداللــه جمعـــــــــــــــــــة53

رقيـــــــــــــــــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــــــــــــــــداللــه باغــــــــــــــــــــــــــوث54

ريحانــــة رخ�سانة �سيـــــــــــد حممـــــــــــود علـــــــــــي55

ر�سيـــــــــــــــــــــــــــــــــدة �سيـــــــــــــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي56
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زيانـــــــــــــــــــــــــــــــــة �سيــــــــــــــــــــــــــــــــف �سعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد60

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية

-12-



اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

ال�ســـــمم

زينـــــــــــــــــــــــــــــــــب عي�ســـــــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد61

�سيدة تايبندا �سخاوات علي حيــــــــــدر بخـــــاري62

�سعــــــــــــــــــــــاد ح�ســــــــــــــــــــــن م�سطفـــــــــــى علــــــــــــــــي63

�سهيلـــــــــــــــــــــــــــة حممـــــــــــــــــــــــــــــــــد حنيـــــــــــــــــــــــــــــــــف64

�ساميـــــــــــة عبداحلميـــــــــــد عبــــــــداللطيـــــــــــــــــف65

�سلمـــــــــــــــــى حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد حنيــــــــــــــــــــــــــــــــــف66

�سلمـــى حممد بخــــــــ�ش خـــــــــــداداد البلو�سيــــــــة67

�سامية ويل حممـــــــد در حممـــــــــــد البلو�سيــــــة68

�سمينـــــة ر�ســــــــول بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش خدابخــــــ�ش69

�سميــــــــــــــــــــــــــــــــرة حممـــــــــــد اأف�ســـــــــــار با�ســــــــــــــــــــا70

�ساميـــــــــــــــــــــــــــــــــــة فتحـــــــــــي عبـــــــــــده عمـــــــــــــــــارة71

�ساجدة عبدالغفور �سيف الديـــــــــــن البلو�سيــــة72

�سكينة عي�سى جنجـــــا بهـــــــــــدور البلو�سيـــــــــــــة73

�ساملة بيجم �سيد برهــــــان الديـــــــــــن ح�سيـــــــــــن74

�سيمـــــــــــا نـــــــــــاز حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مو�سيـــــــــــــــــــــن75

�ستــــــــــــــــارة مـــــــــــراد بخــــــــــــــــــ�ش قـــــــــــادر بخـــــــ�ش76

�سعيدة عبداحل�ســــن بري حممــــــد البلو�سيــــــــة77

�سميـــــــــــرة اأمري جـــــان حممـــــــــــد البلو�سيـــــــــــة78

�سنجيـــــــــــــــن لل بيـــــر حممـــــــــــد البلو�سيـــــــــــة79

�سعيــــــــــــــــــــــــــــدة حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد �سالــــــــــــــــــــــم80

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية

-13-



اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

ال�ســـــمم

�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــارة بانــــو �سانـــــــــــد جزيـــــــــــر خــــــــان81

�سكينة بيجم حممد �سـاور حممـــــــــــد عثمـــــان82

�سميــــــــــرة عبـــــــــــداللــه حميـــــــــــد الرقي�سيـــــــــــة83

�سميــــــــــــــــــــــــــرة ح�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي84

�سكيلـــــة ولــــي حممـــــــــد كمــــــــــوه جـــــــــــــــــــــــــــول85

�سكيلـــــــــــــة خـــــــــــواد داد كمـــــــــــال البلو�سيــــــــــــــة86

�سهيـــــــــــــــــــــدة حممــــــــــــــد اإبراهيـــــــــــم قا�ســــــــــــم87

�ساهــــــــــــــدة بيجم �سيــخ حممـــــــــــود ح�سيـــــــــــن88

�سهنـــــــــــــــــــــاز بــــــي �سيـــــــــــد اأحمـــــــــــــــــــــد علـــــــــــي89

�سرب ن�ساء مول دين حممـــــد ميــــــــر دو�ســــــت90

عائ�ســــــــــــــــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــــــــــــــــد عبــــــــــــــــــداللـــه91

عريفــــــــة حممـــــــــــد �سريـــــــــــف البلو�سيـــــــــــــــــــــة92

عديلـــــــــة �سعيـــــــــــد عبـــــــــــداللـه الرواحيـــــــــــــــة93

عائ�ســـــــــــــــــــــــــــــة ب�سيــــــــــــــــــــــــــــــــر اأحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد94

عاليــــــــــــــــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــــــــــــــــد عي�ســــــــــــــــــــــــــــى95

عزيــــــــــــــــــــــــــــــــزة ر�سائــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــــــراد96

عائ�ســــــــــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــــــــــــــــد يو�ســــــــــــــــــــــــــــــــف97

عبيـــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــودة نافـــــــــــــــــــــع خليفـــــــــــــــــات98

عائ�ســــــــــــــــــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــدالـله حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد99

ع�ســــــــــــرت الن�ســــــاء بيجـــــــم حممـــــــد اأكبـــــــــــــر100

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية

-14-



اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

ال�ســـــمم

غنيمـــــــــــة عي�ســــــــــــــــــــى علـــــــــــي البيمانيــــــــــــــــــــة101

غاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عبــــــــــــــــــداللـه م�سلـــــــــــــــــــــــــــــــــم102

فاطمــــــــــــــــــــة حممـــــــــــد يو�ســـــــــــف خـــــــــــــــــــــــــان103

فاطمة بيجم حممد جــــــــالل علـــــــــــي باقـــــــــــر104

فريـــــــــدة بيجــــــــــــــــم �سيـــــــــــد حبيـــــــــــب فريـــــــــــد105

فتحيــــــــــــــــــــة �سليمــــــــــــــــــــان �سالـــــــــــم �سليمـــــــــــان106

فاطمــــــــــــــــــة �سيــــــــف علـــــــــــي البو�سعيديــــــــــــــــــــة107

فريدة بيجم حممــــــــــد معـــــــــــروف يو�ســـــــــــف108

فاطمـــــــــــــــــــــــــــــة حممـــــــــــــــــــــــــــــد نذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر109

فاطمة خاتون عبداملطلـــــب اأميـــــــــــر حمـــــــــــزة110

خور�سيد بيجم خاجه خان عبــــــــــداللـه خــــــان111

كوثـــــــــــــــــــــــــــــر ح�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــن �سعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود112

لل خاتـــــون حممـــــــــــد �سالـــــــــــح بوليـــــــــــدي113

مليـــــــــــــــــــــ�ش بهـــــــــــــــــــــــــــــــاء عبداحل�سيـــــــــــــــــــــــــــــــن114

لل بيبــــــــــــــــــــي اأحمــــــــــــــــــــــد داد البلو�سيــــــــــــــــــــــة115

ليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالل داودي116

ليلــــــــــــــــــــى عبــــــــــــــــــــداللـه �سيـــــــــــخ �سعـــــــــــــــــــــود117

ملكــــــــــــــــــــة بيجـــــــم �سيــــخ معيـــــــــــــــــن عظيـــــــــــم118

مهـــــــــــــــــــــــــا ب�سيــــــــــــــــــــــــــــــر عبداملح�ســـــــــــــــــــــــــــــــن119

ممتـــــــــــــــــــــــــــــــاز مو�ســــــــــــــــــــــــــى عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا�ش120

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
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ماتيـــــــــــن فرزانة حمــي الديـــــــــــن جيالنـــــــــي121

حممـــــــــــــــــــد �سالـــــــــــــــــــم �سعـــــــــــد باكريـــــــــــــــــــــــت122

منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور �سالــــــــــــــــــــــــــــــم �سالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح123

ميلـــــــــــودة احل�ســـــــــــن حممـــــــــــد الأدري�سيـــــــــــة124

مريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم منيــــــــــــــــــــــــــــــر اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد125

مهرنـــــــــــج خـــــــــــدا داد اأحمـــــــــــد البلو�سيـــــــــــــــة126

ممتـــــــــــــاز بيجـــــــــــم حممـــــــــــد عبدالــــــــــــــرزاق127

مهـــــــــــر خاتـــــــــــون رحيــم بخـــــــــــــــــ�ش نــــــــــــزرت128

مريــــــــــــــــــــــــــــم �سياهـــــــــــــــــــــــــل ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــي داد129

مريــــــــــــــــــــــــــــــم حممـــــــــــــــــــــــد كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن130

مـــــــــاري جــــــــــــون �سي�سكــــــــــــــــــــار كابـــــــــــــــــرا�ش131

ماجـــــــــــــــــــــــــــدة ف�ســـــــــــــــــــــــــــل اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد132

نـــــــــــــــواب حممـــــــــــــــد جمعـــــــــــــــة التوبـــــــــــــــــــــــي133

جنمـــــــــــة علـــــــــــــــي �سالـــــــــــــــــــــــم املحروقيـــــــــــــــة134

جنمـــة �سلطــــــــــان حممــــــــــــود البلو�سيــــــــــــــــــــــــة135

نـــــــــــــــــــــــازل ن�سيـــــــــــــــر اأحمـــــــــــد البلو�سيـــــــــــــــة136

نازاتـــــــــــــــــــــــون دو�ســـــــــــــــــــــــت حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد137

ن�سيـــم بانو حممـــــــد جهنجيـــــــــــــــر اأحمـــــــــــــــد138

ن�سيـــم بيجم عقيل ميــاه �سيـــــــــــــــخ ح�ســـــــــــــــن139

جنيبــــــــــــــــــة ولــــي حممـــــد ديــــــــــــــن حممـــــــــــــــد140

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
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نــــــــــورة حممـــــــــــــــد اإ�سحــــــــــــاق البلو�سيــــــــــــــــــــــة141

ن�سريـــــــن نا�ســــــــــــر حبيـــــــــــــــب البلو�سيــــــــــــــــــــــة142

ن�سيمة مراد �سيــــــر حممـــــــــــــــد البلو�سيـــــــــــــــة143

نعيمــــــــــــــــــــة حممـــــــــــــــد �سالـــــــــــــــم بنــــــــــــــــــــــزدو144

نــــــــــــــورة اأميــــــــــــــر در حممـــــــــــــــد البلو�سيـــــــــــــــة145

ن�سيمــــــــــــــة مراد بخـــــــــــ�ش خيـــــــــــــــر حممـــــــــــــــد146

هاجرة بيجم خاجه معني الديــــــــــن قا�ســـــــــــــم147

وداد علــــــــــــــــــــــوي حم�ســــــــــــــــــــــن اجليالنيـــــــــــــــة148

وفــــــــــــــاء خميــــــــــــــ�ش حممـــــــــــــــد البلو�سيـــــــــــــــة149

وفــــــــــــــاء حممـــــــــــــــد عبداحلميــــــــــــد زيـــــــــــــــدان150

ولء علـــــــــــــــــــــــــــــي ال�سيـــــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي151

يا�سمـــــــني بيجــــــــــــــم حممـــــــــــــــد اإبراهيـــــــــــــــم152

رانيــــــــــــــــــــــــا �سميــــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــي ال�سمـــــــــــــــد153

ناديــــــــــــــــــــــة من�سويتــــــــــــــــــــــو مانويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل154

�سبانه بيجم �سيد حميـــد �سيـــــــــــــــد اأميـــــــــــــــن155

زاكيــــــــرا بـــــــي �سيـــــــخ حيـــــدر �ســــــــاب اأحمـــــــــــــــد156

غو�سيـــــــة بيجم حممـــــد اأحمـــــــــــــــد خاجــــــــــــه157

تابع : قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قــرار وزاري

 رقــم  2021/29

ب�ساأن التعامل مع املخالفني لقرارات اللجنة العليا املعنية ببحث

 اآلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�سار فريو�س كورونا )كوفيد 19(

التطورات  مع  التعامـــــل  اآليــة  بحث  تتولى  عليا  جلنة  بت�سكيل  ال�سامية  للأوامر  ا�ستنادا 

الناجتة عن انت�سار فريو�س كورونا )كوفيد 19(،
ب�ســاأن  2021/2/10م  بتاريــخ  املنعقــد  اجتماعهـــا  فـي  اإليهــا  امل�سار  اللجنة  قرار  على  وبناء 
تكليف وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار مبراقبة مدى التزام املطاعم واملقاهي 
مببا�سرة  وتفوي�سها  اللجنة،  عن  ال�سادرة  بالقرارات  ال�سي�سة  فيها  تقدم  التي  واالأماكن 

فر�س الغرامات املالية، واتخاذ اإجراءات غلق املواقع املخالفة،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى
تتولى وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار مراقبة مدى التزام املطاعم واملقاهي 

واالأماكن التي تقدم فيها ال�سي�سة بالقرارات ال�سادرة عن اللجنة. 

ولها فـي �سبيل ذلك اتخاذ االإجراءات والتدابري االآتية:

اأ - �سبط املخالفات فـي املطاعم واملقاهي واالأماكن التي تقدم فيها ال�سي�سة، واتخاذ 
االإجراءات اللزمة ب�ساأنها.

ب - دخول املطاعـــم واملقاهي واالأماكن التي تقــدم فيهـــا ال�سي�ســة للتثبـت من االلتـــزام 
بقرارات اللجنة.

ج - حترير حم�سر باملخالفة املرتكبة.
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املــادة الثانيــــة

لوزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار اال�ستعانة ب�سرطة عمان ال�سلطانية واجلهات 

املخت�سة، فـي تطبيق اأحكام هذا القرار.

املــادة الثالثــــة

تفر�س على املطاعم واملقاهي واالأماكن التي تقدم فيها ال�سي�سة املخالفة للقرارات ال�سادرة 

املخالفة  تكرار  وفـي حالة  ريال عماين،  األف  اإدارية مقدارها )1000(  اللجنة غرامة  عن 

للمرة الثانية يتم غلق املوقع ملدة �سهر. 

ويتم حت�سيل قيمة الغرامات، وحتويلها اإلى ح�ساب ال�سندوق املخ�س�س ملواجهة جائحة 

كورونا.

املــادة الرابعــة

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

�ســدر فـي :  2  من رجــــــب 1442هـ

املـوافـــــق : 14 من فربايــر 2021م 

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

                                                  وزير التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
قــرار وزاري

 رقــم 2021/16
بتعيني بع�ش املوانئ للإنزال وعمليات التفتي�ش ل�سفن ال�سيد الأجنبية 

اتفاقية  اإلى  عمان  �سلطنة  ان�سمام  ب�ساأن   2013/26 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  اإلى  ا�ستنادا 
التدابري التي تتخذها دولة امليناء ملنع ال�سيد غري القانوين دون اإبالغ ودون تنظيم وردعه 

والق�ساء عليه،
واإلى قانون الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/20،

واإلى القرار الوزاري رقم 2015/230 بتعيني ميناء �ساللة ميناء لالإنزال وعمليات التفتي�ش 
ل�سفن ال�سيد الأجنبية، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

تعـــــني املوانئ  الآتيــــة مــــوانئ لالإنزال وعمليــــات التفتي�ش على �سفن ال�سيـد الأجنبية التي 
تطلب الإذن لدخول موانئ ال�سيد العمانية:

ميناء �ساللة.  -1
ميناء الدقـــــم.   -2

املــادة الثانيــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 230/ 2015 امل�سار اإليه.

املــادة الثالثــــة

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

�ســدر فـي : 1442/6/25هـ
املـوافـــــق :   8 /2021/2م 

د. �سعـــــود بن حمــــود بن اأحمـد احلب�ســــي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

-23-



اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

وزارة العمــل
قــرار وزاري

رقــم 2021/20

بتنظيــم مــزاولــة بع�ض املهن فـي م�ؤ�ص�صات التعليم العايل اخلا�صة

ا�ستنادا اإلى قانون العمـل ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانــي رقـم 2003/35،
اخت�سا�ساتهــا،  وحتديــد  العمـل  وزارة  باإن�سـاء   2020/89 رقـــم  ال�سلطانــي  املر�ســوم  واإلــى 

واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي،
وبنــاء على ما تقت�سيه امل�سلحـة العامة.

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

تقت�سر مزاولة جميع املهن الآتية فـي موؤ�س�سات التعليم العايل اخلا�سة على العمانيني:
        1 - املهن الإدارية واملالية.

2 - املهن املتعلقة بدوائر واأق�سام وعمادة القبول والت�سجيل.
3 - املهن املتعلقة ب�سوؤون الطلبة واخلدمات الطالبية.

4 - املهن املتعلقة بالإر�ساد الطالبي والإر�ساد الجتماعي.
5 - املهن املتعلقة بالتوجيه الوظيفي.

  املــادة الثانيــــة

ت�سري تراخي�ص ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية وتراخي�ص مزاولة العمل ال�سادرة 
للمهن املحددة فـي املادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.

املــادة الثالثــــة

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

ين�سـر هـذا القـرار فـي اجلــريــــدة الر�سميـة، ويعمل به من الأول من يناير 2022م.

�صدر فـي : 27 من جمادى الثانية 1442هـ
امل�افــــق : 10 من فربايـــــــــــــــــــر 2021م

 د . حماد بن �صعيد بن علي باع�ين
                                                                                   وزيـــــــــر العمـــــــــــــــــل
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�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�سناعـة 

وترويج اال�ستثمار
 املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

)21(OM/ID/2021/001 :رقم الطلب

تاريخ التقدمي: 20/01/2021)22(

رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(

تاريخ الت�سجيل)15(

)45(

( ).Loc Clت�سنيف لوكارنو

)71(

ا�سم وعنوان مقدم الطلب1

رمنان بنت حمود بن �سعيد اخلايفـية، الغربة - والية بو�سر1

حنت بنت علي بن را�سد الهنائية، الغربة - والية بو�سر2

)72(

ا�سم وعنوان امل�سمم1

رمنان بنت حمود بن �سعيد اخلايفـية، الغربة - والية بو�سر1

حنت بنت علي بن را�سد الهنائية، الغربة - والية بو�سر2

)73(

ا�سم وعنوان املالك1

رمنان بنت حمود بن �سعيد اخلايفـية، الغربة - والية بو�سر1

حنت بنت علي بن را�سد الهنائية، الغربة - والية بو�سر2

ا�سم وعنوان الوكيل1)74(

بيانات االأ�سبقية)30(

)28( عدد النماذج فـي الطلب )9 مناذج( منوذج �سناعي )12(

)54( املنتج الذي يغطيه الطلب)ا�سم الت�سميم(

         ت�ساميم لكرا�سات قابلة للم�سح والكتابة عليها با�ستخدام اأقالم ال�سبورة البي�ساء

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعـــــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيـــة الفكريـــة عـــن ت�سجيـــــل منــــوذج �سناعــي وفقــا الأحكــــام قانــــون حقــــوق 
امللكيــة ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67.

الو�سف املخت�سر باللغة العربية لنموذج اأو ر�سم �سناعي
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للم�سح  قابلة  �سفحة   )41( من  االأقل  على  تتكون  لكرا�سات  ت�ساميم  الت�سميم:  و�سف   )55(
واإعادة ا�ستخدامها مرارا وتكرارا للكتابة عليها اأو الر�سم اأو التخطيط اأو الع�سف الذهني 
الخ فـي املنازل واملكاتب وامل�سانع واملحالت واملدار�ض وريا�ض االأطفال واجلامعات ودور 
رعاية امل�سنني وحتى امل�ست�سفـيات با�ستخدام اأقالم ال�سبورة البي�ساء، وذلك الأجل حتفـيز 
االإبداع وامل�ساركة باالأفكار اأو التدرب على الكتابة وتعزيز احلفظ اأو حل م�سائل ح�سابية 
اأو ملجرد الرتفـيه والت�سلية، ميكن للكرا�سات اأن حتل حمل ال�سبورة البي�ساء ال�سغرية 
ب�سكل عملي كبري، واأي�سا ت�ساهم مبا�سرة فـي التوفـري على اأولياء اأمور الطلبة واملوؤ�س�سات 
التعليمية وغريها مبالغ كبرية التي ت�سرف على االأوراق، وبذلك فهذه الكرا�سات هي 
احللزوين  بال�سلك  اأو  بالدبا�سة  اإما  ببع�سها  مثبتة  الكرا�سة  �سفحات  للبيئة،  �سديقة 

flip chart لت�سهيل قلبها عند الرغبة خا�سة عند طباعتها باأحجام خمتلفة كــــ
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�إعـــــالن

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

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

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

رمـوز �لبيانــات �لببليوجر�فـية

�لرمـــــــز�لبيـان �لببليوجر�فـي

11رقم الرباءة

12نوع الرباءة
21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

30بيانات االأ�سبقية

44تاريخ الن�سر عن قبول الطلب

45تاريخ الن�سر عن الرباءة

51الت�سنيف الدويل

54ت�سمية االخرتاع

57الو�سف املخت�سر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية

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

 وترويــج اال�ستثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2011/7/26
)21(OM/P/2011/00162

)44( 2020/8/19
اجلريدة الر�سمية رقم : 1353

)45(
)11(392

D04B 21/14 ٫ E04C 5/07Int.Cl.(51)

)71(
كونكريت كانفا�س تيكنولوجي ال تي دي. )بريطانيا( 1
2
3

 )72(
كراوفورد، ويليام، كامبل   )بريطانيا(1
بريوين، بيرت، ايريك   )بريطانيا(2
3

)73(1
2

)74(
اأبو غزالة للملكية الفكرية 1
2
3

)30(PCT/GB2010/000156       29/1/2010
09001199.0  29/1/2009  EP

براءاة اخرتاع )12(

قما�س م�سرب)54(
تبداأ احلماية من تاريخ 2010/1/29 وتنتهي بتاريخ 2030/1/28

)57(  يتعلق االخرتاع احلايل بتقدمي مادة قما�سية حمبوكة ت�ستخدم كو�سيلة مباعدة ومزودة بطبقة 
�سفلية حمبوكة باإحكام )10(، وطبقة علوية حمبوكة بدرجة اأقل )12( واألياف ربط )14( متتد 
عرب احليز )16( بني الوجهني االأمامي واخللفي )10،12(. يتم اإدخال مادة قابلة للت�سلب مثل 
�سائل  باإ�سافة  االأمامي واخللفي وميكن جعلها تت�سلب  الوجهني  فـي احليز )16( بني  االأ�سمنت 
مثل املاء. حتى اكتمال الت�سلب، تكون املادة القما�سية مرنة وميكن ت�سكيلها ولكن بعد ت�سلب املادة 
املوجودة فـي احليز )16(، ت�سبح املادة القما�سية �سلبة وميكن ا�ستخدامها كعن�سر اإن�سائي فـي عدد 
العلوي )12(  الوجه  اإلى ما وراء  امتداد )24( ي�سل  ال�سفلية )10(  كبري من احلاالت. للطبقة 
ويت�سل بالوجه العلوي بوا�سطة األياف تو�سيل مرنة )26( ت�سحب االمتداد اجتاه الوجه االآخر، 
للت�سلب من  القابلة  املادة  القما�س ومتنع  املوجود عند حافة  ب�سورة جزئية احليز  تغلق  وبذلك 
واأق�سى  للت�سلب  القابلة  املادة  يتم �سبط حزم وربط  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة  اإلى اخلارج.  االن�سكاب 
حجم للحيز بني االأوجه بحيث ميكن ا�ستيعاب كمية حمددة م�سبقا من ال�سائل داخل احليز بحيث 

تتنا�سب هذه الكمية مع كمية املاء املطلوبة لت�سلب االأ�سمنت. 

 الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 
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Patent / English Abstract   
 

July 26, 2011 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of 
Commerce 

Intellectual Property Department 

OM/P/2011/00162 (21) 
August 19, 2020 

Official Gazette No.: 1353 
(44) 

 (45) 

392 (11) 

D04B 21/14 , E04C 5/07  Int. Cl. (51) 
CONCRETE CANVAS TECHNOLOGY LTD. [GB/GB] 1 )71( 
 2 
 3 
CRAWFORD, William, Campbell [GB/GB] 1 )72( 
BREWIN, Peter, Eric [GB/GB] 2 
 3 
 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
 3 
PCT/GB2010/000156   29.01.2010 

 
09001199.0   29.01.2009   EP  

(30) 

Patent (12) 

(54)                                          IMPREGNATED CLOTH. 
 

    Protection starting from  29.01.2010  to  28.01.2030 
(57) The invention provides a knitted spacer fabric having a tightly knitted bottom layer (10), a 
more loosely knitted upper layer (12) and linking fibres (14) extending across the space (16) 
between the lower and upper faces (10,12). Settable material, e.g. cement, is introduced into 
the space (16) between the upper and lower faces and can be caused to set by the addition 
of a liquid, e.g. water. Until set, the fabric is flexible and can be shaped but after the material 
in space (16) has set, the fabric is rigid and can be used as a structural element in a wide 
range of situations. The bottom layer (10) has an extension (24) that extends beyond the 
upper face (12) and is connected to the upper face by elastic connecting fibres (26) that draw 
the extension towards the other face, thereby at least partly closing the space at the edge of 
the cloth and preventing the settable material from spilling out. In addition, the packing of the 
settable material and maximum space between the faces are such that only a predetermined 
amount of liquid can be accommodated within the space and that amount is matched to the 
water required to set the cement. 
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 الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�صلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�صناعــة

 وترويــج اال�صتثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2016/11/13
)21(OM/P/2016/00324

)44(2020/8/19
اجلريدة الر�سمية رقم : 1353  

)45(
)11(393

B03B 9/06 ٫ B07B 13/04 ٫ B09B 3/00 ٫ C05F 17/00 ٫ 17/02 Int.Cl.(51)
فاينان�س ديفيلومبنت اإنفايرومينت ت�سرييار - فيديك)فرن�سا(1)71(

2
ت�سرييار، فابني، مي�سيل، اأالن1)72(

2
)73(1

2
اأبو غزالة للملكية الفكرية1)74(

2
)30(PCT/FR2015/051370             22/5/2015

14 54708                                  23/5/2014         FR
براءاة اخرتاع)12(

طريقة ووحدة ملعاجلة خليط من املخلفات تت�سمن ف�سل اخلليط املذكور وت�سميده.)54(
تبداأ احلماية من تاريخ  2015/5/22  وتنتهي بتاريخ  2035/5/21

)57(  يتعلق االخرتاع بطريقة ملعاجلة خليط من املخلفات )2(، حيث تكون املخلفات ذات اأحجام واأ�سكال 
املتعاقبتني  اخلطوتني  تت�ضمن  باأنها  املعاجلة  طريقة  وتت�ضم  ات�ضاق،  واأمناط  متجان�ضة  غري 
اأولى  �سل�سلة  طريق  عن   ،)2( املخلفات  خليط  ف�سل  خاللها  يتم  التي   E1 اخلطوة  التاليتني:  
من فتحات الف�سل )7، 8(، اإلى جزاأين من املخلفات، حيث يكون حجم اجلزء االأول )13( اأ�سغر 
من حوايل 180 مم، ويف�سل اأن يكون اأ�سغر من 140 مم، ويتبقى هناك جزء ثاين من املخلفات 
)14(، وحتتوي ال�سل�سلة االأولى املذكورة من فتحات الف�سل )7، 8( على فتحات اأولية )7( وفتحات 
ثانوية )8( حيث يكون حجمها اأكرب من حجم الفتحات االأولية )7( ويالم�س خليط املخلفات )2( 
تعري�س  يتم خاللها  التي   E2 )7(، اخلطوة  االأولية  الفتحات  ذلك  وبعد  اأوال  الثانوية  الفتحات 
اإلى عملية ت�سميد بحيث يحدث الت�سميد، على االأقل جزئياً،  االأجزاء االأولى من املخلفات )13( 

للمخلفات املت�سمنة القابلة للتحلل احليوي. 
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Patent / English Abstract   
 

November 13, 2016 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of 
Commerce 

Intellectual Property Department 

OM/P/2016/00324 (21) 
August 19, 2020 

Official Gazette No.: 1353 
(44) 

 (45) 

393 (11) 

B03B 9/06 , B07B 13/04 , B09B 3/00 , C05F 17/00 , 17/02 Int. Cl.8 (51) 
FINANCE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CHARREYRE - FIDEC [FR/FR] 1 )71( 
 2 
CHARREYRE, Fabien, Michel, Alain 1 )72( 
 2 
 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
PCT/FR2015/051370             22.05.2015 
 
14 54708                                23.05.2014         FR 

(30) 

Patent (12) 
(54)         METHOD AND INSTALLATION FOR TREATING A WASTE MIXTURE,                      

               INCLUDING SEPARATION AND COMPOSTING OF SAID MIXTURE. 
 

   Protection starting from  22.05.2015  to  21.05.2035 
 

(57) The invention relates to an installation and a method for treating a waste mixture (2), 
said waste having different sizes, shapes and consistencies, the treatment method being 
characterized in that it comprises the following successive steps: - Step E1, during which the 
waste mixture (2) is separated into a first waste fraction (13), the size of which is less than 
around 180 mm, preferably less than 140 mm, by way of a first set of separating orifices (7, 
8) and a second, residual waste fraction (14), said first set of separating orifices (7, 8) 
comprising primary orifices (7) and secondary orifices (8), the size of which is greater than 
the size of the primary orifices (7), such that the waste mixture (2) is first of all brought into 
contact with the secondary orifices and then with the primary orifices (7), - Step E2, during 
which the first waste fraction (13) is subjected to a composting process so as to at least 
partially compost the biodegradable waste contained therein. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

�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: 107514

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد الأعمال املتكاملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية الر�ستاق، حمافظة جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 110577

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العطور وم�ستح�سرات التجميل الربادات الأحذية الهواتف النقالة ال�سجائر التبغ الفواكه 

اخل�سراوات وال�سابون واملنظفات التموينات البقالة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربان الزعفران للتطوير

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سحار، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/5/31
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اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 112087

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل الربي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سارات ال�سالم العاملية للنقل �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/8/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 117856

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع النظارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة مر�سى ال�سمو�س للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 653 ر.ب: 211، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/3/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129331

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب حماماة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معاذ املخيني للمحاماة وال�ست�سارات القانوينة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 4234 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/6/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129596

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد ف�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللم�سات الف�سية ال�ساملة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية ال�سيب، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/6/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130245

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز، م�ست�سفى )اأعمال طبية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ست�سفى الو�سوح �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 448 ر.ب: 319 حفـيت، ولية �سحم، حمافظة �سمال الباطنة، 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134473

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترويج وت�سويق الب�سائع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة الدليل خلدمات التجارية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 286، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137129

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام واملقاهي التي تقدم م�سروبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدينة الف�سية املتحدة �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 150 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137465

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع الغازات امل�سيلة اأو امل�سغوطة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمد بن خمي�ش بن اإبراهيم اجلديدي و�سريكه للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 12 ر.ب: 315، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137558

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمع النحل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطريق امل�ستقيم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137847

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات ال�سحة وال�سالمة املهنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الت�سريح لال�ست�سارات 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية الر�ستاق، جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138836

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات مطاعم تقدمي 

الوجبات اخلفـيفة، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع احلد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139026

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع واحة الب�ستان لالأغذية والتمور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139103

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمك حمفوظ، منتجات غذائية من ال�سمك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوارح نزوى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139585

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور والكمة العمانية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الداخلية الواعدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139812

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نقطة قهوة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139821

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكانتينات،  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعــــم  خدمـــات  الكافترييــــات،  خدمات  املقاهي،  خدمات 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ساتان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141679

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة الأكيا�ش الورقية والقما�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معامل املظهار �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142007

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سة جنارة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غرا�ش العربية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142205

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة زايد ال�سديري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142320

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات غذائية من ال�سمك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوام�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142323

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرتفعات جبال يتي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142324

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام وامل�سروبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منري واإخوانه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142353

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري املركبات، ترتيب الرحالت ال�سياحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريا�ش بدبد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142355

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هايربماركت لبيع املواد الغذائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنهار الفـيحاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142356

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم احلفالت الراق�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت حمارة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142360

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإن�ساء، الإ�سراف على اإن�ساء املباين، البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدى لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142363

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الف�سيات واخلناجر والتحف والهدايا. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اإبراهيم بن م�سلم الكندي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142364

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جموهرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهد ال�ساروج للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142365

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سارف م�سقط العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142366

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سالح للم�ساريع املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142367

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمبز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سفراء املبدعون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142402

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأربطة  لغايات طبية،  بدنية  اأجهــزة متارين  بطن،  م�سدات  للبطن،  اأحزمة  بطن،  اأحزمة 

م�سدات دعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عقول جمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142403

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )توزيع املواد الغذائية(، خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير)توزيع(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطيف امل�سئ لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142406

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني القامة الفنادق والنزل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عقلية احللول الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142408

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة العقارات، تثمني العقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عادل بن �سليمان بن علي الناعبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142409

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترويج املبيعات لالآخرين، ت�سويق، بيع الكميم وامل�سار العمانية والعطور والف�سيات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الكفاءات ال�ساعدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142436

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع القرطا�سية والأدوات املكتبية والطباعة الرقمية وبيع اللوازم املكتبية ) مكتبة (.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤية الثاقبة املتجددة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142569

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحروقي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142578

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حممد بن علي بن اإبراهيم البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142580

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الف�سول الأربعة لل�سياحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142581

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�ستان الغربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142582

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلابري املتكاملة و�سركائه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142590

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املباين من الداخل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حقل المتياز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142609

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

موا�سري اأجزاء من من�ساآت �سحية، مغا�سل لليدين اأجزاء من ادوات �سحية، اأجهزة ومن�ساآت 

�سحية، مباول تراكيب �سحية، حجرات نظيفة تراكيب �سحية، معدات للحمام، �سخانات 

وخطوط  للموا�سري  حنفـيات  متنقلة،  مراحي�ش  ماء،  �سخانات  للحمام،  من�ساآت  للحمام، 

الأنابيب، موا�سري اأنابيب، املراجل ملن�ساآت التدفئة، �سبكات تو�سيل املياه، مراحي�ش دورات 

مياه، حمامات الد�ش، من�ساآت تنقية املاء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقنية الأوربية الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142612

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإعادة تعومي ال�سفن.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمطة مرافـي للعمليات البحرية امل�سرتكة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142631

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بداية امل�سار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142637

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حجارة ا�سطناعية )حجر �سناعي من مواد الكوارتز(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حماجر اخلليج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142639

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ش )الغ�سيل اجلاف(، الغ�سيل )غ�سيل وتنظيف ال�سجاد والكنبات والأثاث 

املكتبي واملنزيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط النظافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:،�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142641

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ستائر اأثاث.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التفاحة اخل�سراء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142648

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأعواد )عيدان( خ�سبية،  اأعواد البخور، زيوت عطرية من الكباد، معطر هواء مع  عطور، 

غ�سول لو�سن، لل�سعر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يون�ش بن يعقوب بن زايد البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142686

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )حمالت الع�سائر والبوظة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اأ�سامة الوطنية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142815

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع كب�سولت القهوة والتوابل وال�ساي وال�سكر وم�ستقاتها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإ�ستذواق الرائع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع اخلري، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

-60-



اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142971

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمبز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الريف ال�سمايل لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143060

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفنادق واملوتيالت واملنتجعات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأدم �سفاري بارك �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3802 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 109970

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حتمي�ش النب اأو طحنه اأو تعبئة و�سنع بدائل النب )حمم�سة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: همام اجل�سا�سي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 64 ر.ب: 116، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/5/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138879

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم، خدمات الكافترييات، خدمات النزل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روابي عوقد ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 127427
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأخرى  مواد  الأقم�سة  تبي�ض  م�ستح�سرات  وك�سط  وجلي  و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات 
ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض �سابون عطور وزيت عطرية  م�ستح�سرات جتميل غ�سول 

لو�سن لل�سعر منظفات اأ�سنان.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالرحمن الرتوال 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 325 �سارع ال�سيخ ميمون اوبزيت ماجنالدا�ض ماركت جوما م�سجد 

مومباي 400002، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2019/3/31

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132859
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الدعاية والإعالن وخدمات اإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هريا وولفرن ل�سناعة اأجهزة التكييف �ض.ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض ب:241579، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/11/12

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 

الطابق الثاين، مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135672
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الريا�شية  الأن�شطة  الرتفـيه،  التدريب،  والتهذيب،  التعليم 
اخلدمات  تلك  ذلك  فـي  مبا  والتدريب  التعليم  والثقافـية، 
اأو  النرتنت  من  اأو  كمبيوتر  من  ال�سبكة  عرب  املقدمة 
املقدمة  الألعاب  خدمات  اللكرتونية،  ال�سبكات  من  غريها 

عرب النرتنت من �شبكات كمبيوتر، خدمات الرتفـيه بالراديو والتلفزيون مبا فـي ذلك 
ال�سبكات  اأو غريها من  النرتنت  اأو  كمبيوتر  النرتنت من  املقدمة عرب  اخلدمات  تلك 
اللكرتونية، توفـري من�سورات الكرتونية عرب ال�سبكة، ن�سر الكتب وال�سحف اللكرتونية 
ن�سر  النرتنت،  عرب  اللكرتونية  املجالت  ن�سر  املجالت،  ن�سر  الدوريات،  ن�سر  الفورية، 
املطبوعات،  ن�سر  ال�سحف،  ن�سر  الن�سو�ض،  ن�سر  النرتنت،  عرب  اللكرتونية  الدوريات 
وور�شات  اخل�شو�شية  والدرو�س  والندوات  الدرا�شية  واحللقات  املوؤمترات  واإدارة  تنظيم 
العمل، دورات وح�س�ض تعليمية تفاعلية وعن بعد مقدمة عرب ال�سبكة عرب رابط ات�سالت 
اأو �سبكة كمبيوتر اأو مقدمة بوا�سطة و�سائل اأخرى، خدمات املكتبات اللكرتونية لتزويد 
املعلومات اللكرتونية )مبا فـي ذلك معلومات الأر�سيف( فـي �سيغة معلومات ن�سية و/
توفـري جمالت  للتنزيل،  قابلة  الكرتونية غري  توفـري من�سورات  و/اأو مرئية،  اأو �سوتية 
مميزة عامة عرب النرتنت قابلة للتنزيل، توفـري �سور عرب النرتنت غري قابلة للتنزيل، 
توفـري حمتويات فـيديو عرب النرتنت غري قابلة للتنزيل، توفـري حمتويات �سوت عرب 
عرب  دلئل  ون�سر  النرتنت  عرب  بيانات  قواعد  توفـري  للتنزيل،  قابلة  غري  النرتنت 
والأفالم  والفـيديو  املو�سيقى  فـي جمالت  بيانات  على  للح�سول  للبحث  قابلة  النرتنت 
والكتب والتلفزيون والألعاب والريا�شة، اإنتاج املحتوى الإعالمي حتديدا اإنتاج التلفزيون 
املتحركة،  الر�شوم  واإنتاج  الأفالم،  واإنتاج  الفـيديو  واإنتاج  املو�شيقى  واإنتاج  ال�شوت  واإنتاج 
ن�سر وتوزيع حمتويات الو�سائط الرقمية التي يتم توليدها من قبل امل�ستخدمني للغايات 
الرتفـيهية والتعليمية، ن�سر املدونات ومدونات الفـيديو، اخلدمات الرتفـيهية املقدمة عرب 
ال�شبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر اأو من الإنرتنت، معلومات تعليمية مقدمة عرب ال�شبكة 
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طريق  عن  املقدمة  الرتفـيهية  اخلدمات  الإنرتنت،  من  اأو  كمبيوتر  بيانات  قاعدة  من 
الريا�شية  املعلومات  توفـري  الهاتف،  املقدمة عن طريق  امل�شابقات  واإدارة  تنظيم  الهاتف، 
بيانات حمو�سبة، خدمات  املقدمة من خالل قاعدة  املكتبات  الهاتف، خدمات  عن طريق 
الألعاب الإلكرتونية املقدمة عرب الإنرتنت، توفـري املو�شيقى الرقمية من الإنرتنت، ن�شر 
املن�شورات  توفـري  الإنرتنت،  من  اأو  البيانات  قواعد  من  اإليها  الو�شول  ميكن  التي  املواد 
توفـري  اللكرتوين،  الن�شر  ت�شفحها،  ميكن  والتي  الإنرتنت  من  للتنزيل  القابلة  غري 
الألعاب التفاعلية متعددة الالعبني عرب �شبكات الت�شال مبا فـي ذلك الإنرتنت، تنظيم 
واإدارة املعار�س لأغرا�س ترفـيهية، اخلدمات الرتفـيهية حتديدا توفـري املو�شيقى والأفالم 
وبرامج التلفزيون والكتب ال�سوتية والألعاب املتدفقة اأو القابلة للتنزيل ل�ستخدامها عرب 
ال�سبكة عرب �سبكات الكمبيوتر العاملية اأو املحلية، توفـري الأفالم وبرامج التلفزيون غري 
ال�سوتية  والكتب  املو�سيقى  توفـري  الطلب،  الفـيديو ح�سب  للتنزيل عرب خدمات  القابلة 
عرب النرتنت، توفـري املعلومات وامل�شاهدات والتو�شيات ال�شخ�شية فـي جمال الرتفـيه، 
اأفالم  توفـري  النرتنت،  من  اأو  كمبيوتر  بيانات  قواعد  من  الرقمية  املو�سيقى  توفـري 
وبرامج تلفزيونية غري قابلة للتنزيل من قواعد بيانات كمبيوتر اأو من النرتنت، توفـري 
للخدمات  جميعها  النرتنت،  من  اأو  كمبيوتر  قواعد  من  النرتنت  عرب  كمبيوتر  األعاب 

الرتفـيهية اأو التعليمية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فودافون جروب بي ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فودافون هاو�ض، ذا كونيك�سن، نيوبوري، بريك�سري اآر جي 14 2اف ان، 

اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/27

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138184

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفـيه، الأن�شطة الريا�شية والثقافـية، الأكادمييات )للرتبية 

والتعليم(، تنظيم واإدارة الندوات الدرا�شية، تنظيم واإدارة احللقات الدرا�شية، تنظيم واإدارة 

الندوات، تنظيم واإدارة ور�شات العمل )تدريب(، مدار�س داخلية، التدريب الريا�شي، اإقامة 

درو�س لياقة بدنية، معلومات عن الرتبية والتعليم، الإمتحانات التعليمية، خدمات الرتبية 

خدمات  )للرتفـيه(،  العطالت  مع�شكرات  خدمات  البدنية،  الريا�شة  تعليمات  والتعليم، 

التدري�س، دور ح�شانة، تنظيم املباريات اأو املناف�شات )للتعليم اأو الرتفـيه(، تنظيم املعار�س 

املباريات الريا�سية، الرتبية البدنية، التدريب  اأو التعليمية، تنظيم  لالأغرا�ض الثقافـية 

العملي )اإ�شتعرا�س(، توفـري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل، توفـري 

ت�شهيالت ريا�شية، ن�شر الكتب، ن�شر الكتب وال�شحف الإلكرتونية الفورية، ن�شر ن�شو�س 

ما عدا ن�شو�س الدعاية والإعالن، خدمات املع�شكرات الريا�شية، التدري�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإن�شبريد ام ئي هولدينجز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سك�سث فلور، 3 بريلينجتون جادنز، دبليو1 

ا�ض 3 ئي بيه، اململكة املتحدة، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139721
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الن�شاط  وتفعيل  الأعمال  وتوجية  واإدارة  والإعالن  الدعاية  خدمات 
املكتبي و�سائر اخلدمات التي ت�ستمل فـي الفئة 35.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستل �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جناح: 103، بناية العني الأهلية للتاأمني، مقابل: حيــــــاة ريجن�ســــــي، 

�ض.ب: 89599، ديــــــرة، دبــــي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/7

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب : 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139722
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

القفازات الطبية القفازات اجلراحية، قفازات الأ�سنان قفازات لالأغرا�ض الطبية، قفازات 
واقية  قفازات  الأ�سنان،  ل�ستخدام  قفازات  الالتك�ض  من  طبية  قفازات  الطبي  الفح�ض 
الالتك�ض لال�ستخدام  قفازات  الطبي،  قفازات مطاطية لال�ستخدام  الطبي،  لال�ستخدام 
لال�ستخدام  الالتك�ض  فح�ض  قفازات  اجلراحي،  لال�ستخدام  الالتك�ض  قفازات  الطبي، 
الطبي، قفازات لال�ستخدام اأثناء العملية، قفازات للفحو�سات الطبية، قفازات لال�ستخدام 
فـي امل�شت�شفـيات، القفازات الواقية التي ميكن التخل�س منها لالأغرا�س الطبية، القفازات 
اأقنعة  الوجه لال�شتخدام اجلراحي،  قناع  الطب،  فـي  العاملون  ي�شتخدمها  التي  الواقية 
الواقي  الوجه  قناع  الطبي،  لال�شتخدام  الواقي  الوجه  قناع  الطبي،  لال�شتخدام  الوجه 
الوجه  درع  الأ�شنان،  رعاية  مقدم  قبل  من  لال�شتخدام  الوجه  قناع  الأ�شنان،  ل�شتخدام 
لال�شتخدام  الوجه  حماية  دروع  اجلراحي،  لال�شتخدام  الوجه  درع  الطبي،  لال�شتخدام 
الطبي، درع وجه �شفاف لال�شتخدام من قبل العاملني فـي املجال الطبي، اأغطية الأحذية 
لالأغرا�س الطبية، املالب�س واأغطية الراأ�س والأحذية للعاملني فـي املجال الطبي واملر�شى.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريجاموت اأ�ض دي اأن بي اأت�ض دي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

�شريي  جي،  بالكوجن  اإند�شرتي  متان   ،4 جي  بالكوجن  جالن   31 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

كيمباجنان، �سيالجنور، 43300، ماليزيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/7

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139723
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الدقيق  الإ�شطناعي،  والنب  وال�شاغو  والتابيوكا  والأرز  وال�شكر  والكاكاو  وال�شاي  النب 
املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
البهارات  واخلل،  واخلردل  امللح  اخلبازة،  وذرور  اخلمرية  الأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل 

والتوابل، الثلج.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيفر�سال كوموديتي�ض تريدجن )�ض.م.ح(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: م�ستودع رقم ~A3 - 30، مطار ال�سارقة املنطقة 

احلرة، ال�شارقة، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/7

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب : 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139724
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

منزلية  مطاطية  قفازات  املنزيل.  لال�ستخدام  قفازات  الب�ستنة،  قفازات  منزلية  قفازات 
لالأغرا�ض  قطنية  قفازات  التلميع  قفازات  منزلية  بال�ستيكية  قفازات  الغبار  قفازات 

املنزلية، قفازات منزلية لأغرا�ض التنظيف.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريجاموت اأ�ض دي اأن بي اأت�ض دي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

�شريي  جي،  بالكوجن  اإند�شرتي  متان   ،4 جي  بالكوجن  جالن   31 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
كيمباجنان، �سيالجنور، 43300، ماليزيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/7
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب : 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141923
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�شواعق  اأو  )م�شائد  الذباب  م�شائد  املعدنية،  الطهو  اأ�شياخ 
لل�سوايات،  لل�سواية، دعامات  ، دعامات  للح�سرات(، م�سارب ذباب 

م�سوايات )اأدوات طهو(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ووهان �سوتان تريدينغ كو، ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

ات�ض رود،  اي�ست اوف غوانغو 6 تي  �سيتي،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: هوبي بروفـين�ض ووهان 
�ساوث اوف �سيندون 2 ان دي رود، دونغهو نيو تكنولوجي ديفالومبنت 

زون، منرب 7 )02(، فلور 1 بيلدينغ 18، لنغ�سي �سيتي، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 

الطابق الثاين، مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141924
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الفحم  تراب  فحم،  قوالب  فحم،  )وقود(،  فحم  فحم،  قوالب 
)وقود(، زيت قابل لالحرتاق، ولعات.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ووهان �سوتان تريدينغ كو، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية
ات�ض رود،  اي�ست اوف غوانغو 6 تي  �سيتي،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: هوبي بروفـين�ض ووهان 
�ساوث اوف �سيندون 2 ان دي رود، دونغهو نيو تكنولوجي ديفالومبنت 

زون، منرب 7 )02(، فلور 1 بيلدينغ 18، لنغ�سي �سيتي، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �ض.م.م  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بو�سر ، خلف جامع الأمني ، �سكة رقم : 5509 ، بناية رقم : 1062 ، 

الطابق الثاين، مكتب رقم : 21 ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142451
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأو مطلية  نفـي�سة  املنزيل وللمطبخ )لي�ست من معادن  واأوعية لال�ستعمال  واأواين  اأدوات 
الفرا�شي،  �شنع  مواد  الدهان(،  اأو  التلوين  فرا�شي  )عدا  فرا�شي  واأ�شفنج،  اأم�شاط  بها(، 
اأدوات تنظيف، �شلك جلي، زجاج غري م�شغول اأو زجاج �شبه م�شغول )عدا الزجاج امل�شتعمل 
فـي املباين(، اأواين زجاجية واأواين خزف �سيني واأواين خزفـية غري واردة فـي فئات اأخرى.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كومبا�ض جلوبال واي للتجارة العامة �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 116976، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب : 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142452
فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

من  امل�شنوعة  اأخرى(  فئات  فـي  الواردة  )غري  املنتجات  ال�شور،  واإطارات  واملرايا  الأثاث 
اخل�سب اأو الفلني اأو الغاب اأو اخليزران اأو ال�سف�ساف اأو القرون اأو العظام اأو العاج اأو عظم 
احلوت اأو ال�شدف اأو الكهرمان اأو املحار اأو املر�شوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من 

املواد البال�ستيكية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مفرو�شات احلذيفة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 6636، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142453
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التبغ واأدوات املدخنني والثقاب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عزيز بور للتجار �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3392، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/13

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب : 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134289
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الأليفة وغذاء احليوانات  يتعلق مبنتجات احليوانات  فـيما  بالتجزئة  البيع  خدمات متجر 
الأليفة واحليوانات الأليفة وخدمات متجر البيع بالتجزئة عرب النرتنت املتعلقة مبنتجات 

احليوانات الأليفة وغذاء احليوانات الأليفة واحليوانات الأليفة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بت�س ماركت للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الكويت، حويل، قطعة )1(، مبنى 14610، حمل )17(، دور )1�س(، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/6

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135303
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الإدارة التجارية لرتخي�س ال�سلع واخلدمات اخلا�سة باآخرين، املعاجلة الإدارية لطلبات 
ال�سراء، دعاية واإعالن، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال، ا�ست�سارات فـي اإدارة وتنظيم الأعمال، 
الإدارة التجارية لرتخي�س ال�سلع واخلدمات اخلا�سة باآخرين، تفدمي املعلومات التجارية 
والن�سح للم�ستهلكني )موؤ�س�سة اإر�ساد امل�ستهلكني(، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال التجارية اأو 
ال�سناعية، عر�س ال�سلع، توزيع العينات، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية، 
لغايات  الت�سال  و�سائل  ال�سلع على  الت�سويق، عر�س  درا�سات  الت�سويق،  اأبحاث  الت�سويق، 

بيعها بالتجزئة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املايا انرتنا�سيونال ليمتد �س.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب كيو 1-2-31، �س.ب:8714، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136761
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

كوكتيالت  كحويل،  غري  تفاح  ع�سري  الغازية،  املياه  لتح�سري  م�ستح�سرات  غازية،  مياه 
غري كحولية، خال�سات فواكه غري كحولية، م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، ع�سائر 
)م�سروبات(،  معدنية  مياه  ليمونا�سة،  زجنبيل،  برية  كحويل،  غري  فواكه  �سراب  فواكه، 
م�ستح�سرات لتح�سري املياه املعدنية، ع�سري عنب، مياه ال�سرب ال�سحية )ماء الينابيع(، 

مياه )م�سروبات(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بي كايند للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مدينة خليفة اأ ،�سارع رقم: 12، �س.ب: 108081، اأبوظبي، الإمارات 
العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/7
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137222
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

حليب، م�سروبات احلليب )يكون احلليب هو ال�سائد فـيها(، منتجات حليب، ق�سدة )منتجات 
األبان(، دهن جوز الهند.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليون �سري ماجنيمينت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 957، اأوف�سور انكوربوري�سن �سنرت، رود تاون، تورتول، جزر 

العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137223
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، منكهات 
م�سروبات  ال�ساي،  اأ�سا�سها  م�سروبات  )منكهات(،  العطرية  الزيوت  بخالف  للم�سروبات 
�سوكولتة مع حليب، م�سروبات كاكاو مع حليب، م�سروبات قهوة مع حليب، منكهات للقهوة.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليون �سري ماجنيمينت ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 957، اأوف�سور انكوربوري�سن �سنرت، رود تاون، تورتول، جزر 

العذراء الربيطانية 
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/30

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138301
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

معاجني الأ�سنان غري الطبية، معجون الأ�سنان، م�سحوق الأ�سنان، م�ستح�سرات التجميل 
مزيالت  التجميل،  كرميات  بال�سعر،  للعناية  التجميل  م�ستح�سرات  بالب�سرة،  للعناية 
م�ستح�سرات  التجميل،  لأغرا�س  غ�سولت  ال�سفاه،  اأحمر  الب�سري،  لال�ستخدام  الروائح 
التجميل، جل التدليك لغري الأغرا�س الطبية، غ�سول الفم لي�ست لالأغرا�س الطبية، طالء 
الأظافر، م�ستح�سرات العناية بالأظافر، زيوت لأغرا�س التجميل، ال�سامبو، م�ستح�سرات 
احلالقة، كرميات تفتيح الب�سرة، غ�سول للج�سم، غ�سول الوجه، م�ستلزمات املرحا�س، جل 
ال�ستحمام، زيت ال�سعر، م�ستح�سرات التبيي�س وغريها من املواد امل�ستخدمة فـي الغ�سيل، 
م�ستح�سرات التنظيف والتلميع والتنظيف والك�سط، �سابون غري طبي، العطور والزيوت 

الأ�سا�سية وم�ستح�سرات التجميل غري الطبية، وم�ستح�سرات ال�سعر غري الطبية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كي. بي. نامبوديريز اأيورفـيداز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: منرب 15، كي بي ان، ا�س كومبليك�س، �سورنوير رود، ثري�سور 022680، 
كريل، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139936
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات األعاب اأونالين، توفـري األعاب اأونالين عرب �سبكة كمبيوتر، توفـري األعاب متعددة 
توفـري  الكمبيوتر،  على  مبني  نظام  بوا�سطة  األعاب  توفـري  اأونالين،  تفاعلية  الالعبني 
األعاب اأونالين للهواتف املحمولة، الهواتف الذكية واملعدات الطرفـية لالت�سال بالهاتف 
باليد  املحمولة  الألعاب  لأجهزة  اأونالين  األعاب  توفـري  اأونالين،  األعاب  توفـري  املحمول، 
واألعاب الفـيديو، ترتيب، تنظيم واإجراء م�سابقات األعاب اأونالين، ترتيب، تنظيم واإجراء 
الإلكرتونية، تنظيم  الريا�سات  فـيديو فـي جمال  األعاب  فـيديو وم�سابقات  األعاب  اأحداث 
�سور  ر�سومات،  �سور  توفـري  األعاب،  اأحداث  واإجراء  تنظيم  ترتيب،  ترفـيهية،  م�سابقة 
قابلة  غري  اأونالين،  فـيديوهات  توفـري  للتنزيل،  قابلة  غري  اأونالين،  و�سور  متحركة 
للتنزيل، توفـري فـيديوهات اأونالين، غري قابلة للتنزيل، تعر�س األعاب يتم لعبها بوا�سطة 
بالهواتف  بعد  عن  الت�سال  عرب  و�سور  متحركة  �سور  ر�سومات،  �سور  توفـري  اآخرين، 
املحمولة، الهواتف الذكية ومعدات طرفـية لالت�سال بالهاتف املحمول، توفـري مو�سيقى 
املبا�سر بوا�سطة لعبي  اأونالين، غري قابلة للتنزيل، خدمات ترفـيهية، حتديدا العر�س 
و�سائل  توفـري  ترفـيهية،  اإلكرتونية  خدمات  توفـري  ترفـيهية،  خدمات  الفـيديو،  األعاب 
ترفـيهية، عر�س �سور حركية، اإنتاج وتوزيع �سور حركية فـي �سورة اأفالم، �سرائط فـيديو 
واأقرا�س �سوئية، عر�س عرو�س، م�سرحيات اأو عر�س مو�سيقي، ترتيب وتخطيط اأفالم، 
عرو�س، م�سرحيات اأو عرو�س مو�سيقية، اإخراج ومتثيل م�سرحيات، اإنتاج وتوزيع برامج 
ترفـيهية لو�سائط متعددة اأونالين فـي جمال الريا�سات الإلكرتونية، اإنتاج برامج الراديو 
والتلفزيون، اإنتاج برامج البث، توفـري من�سورات اإلكرتونية اأونالين، غري قابلة للتنزيل، 
توفـري جرائد اإلكرتونية، خدمات مكتبية مرجعية اأونالين للت�سجيالت الأدبية والوثائقية، 
اأقرا�س  انزلقية مك�سوفة، ت�سجيالت،  اأفالم  اأفالم مك�سوفة،  تاأجري  ن�سر كتب و�سحف، 
�سوت م�سبقة الت�سجيل، اأقرا�س فـيديو م�سبقة الت�سجيل، �سرائط �سوت م�سبقة الت�سجيل، 
�سرائط فـيديو م�سبقة الت�سجيل، CD-ROMs م�سبقة الت�سجيل وDVD-ROMsم�سبقة 
الت�سجيل، تاأجري و�سائط ت�سجيل م�سجلة بوا�سطة برامج األعاب، تاأجري ماكينات املتنزهات 
الرتفـيهية، ماكينات الألعاب الإلكرتونية الرتفـيهية، ماكينات البولينج، اأدوات البولينج، 
واأجهزة  ماكينات  األعاب،  تاأجري  �سوتية،  ومعدات  مو�سيقية  معدات  ريا�سية،  معدات 
بالفنون، احلرف،  تتعلق  وتدري�سية  تعليمية  األعاب، خدمات  واأجهزة  ترفـيهية، وماكينات 
باألعاب الفـيديو، التعليم  اأو املعرفة العامة، خدمات تعليمية وتدري�سية تتعلق  الريا�سات 
والتدريب فـيما يتعلق باألعاب الفـيديو، ترتيب، اإجراء وتنظيم حلقات نقا�سية، ور�س عمل 
اأو جل�سات تدريبية تتعلق باألعاب الفـيديو، ترتيب، اإجراء وتنظيم حلقات نقا�سية، خدمات 
ترفـيهية لألعاب الفـيديو ت�ستمل على توفـري التمييز بوا�سطة اجلوائز وال�سهادات لعر�س 
التميز فـي جمال لعب األعاب الفـيديو، توفـري معلومات تتعلق بكل اخلدمات ال�سابق ذكرها، 

مت�سمنة كلها فـي الفئة 41.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كابكوم كو، ال تي دي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3-1-3 يو اإيههريانومات�سي، ت�سو - كو، اأو�ساكا، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/14

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139937
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأقرا�س  اأقرا�س مغناطي�سية،  �سرائط،  اأقرا�س،  فـي �سورة خراطي�س،  الألعاب  برجميات 
لذاكرة  اإلكرتونية  ودوائر  مطبوعة  دوائر  لوحات  مغناطي�سية،  �سوئية  اأقرا�س  �سوئية، 
القراءة فقط )ROM(، برامج األعاب ملاكينات األعاب الفـيديو املنزلية، اأجهزة األعاب حممولة 
باليد لديها �سا�سة عر�س بلورية �سائلة، اأجهزة كمبيوتر، هواتف حممولة، هواتف ذكية، 
معدات طرفـية لالت�سال بالهاتف املحمول وماكينات األعاب الفـيديو الإلكرتونية، برامج 
القابلة  الألعاب  برجميات  للتنزيل،  القابلة  الألعاب  برامج  الألعاب،  برجميات  الألعاب، 
للتنزيل، اأجهزة كمبيوتر، برامج الكمبيوتر، برجميات الكمبيوتر ملنح الو�سول اإلى موقع 
اإلكرتوين، برجميات ال�سا�سة املوؤقتة للكمبيوتر وبرجميات خلفـيات الكمبيوتر، برجميات 
للكمبيوتر  املوؤقتة  ال�سا�سة  برجميات  اإلكرتوين،  موقع  اإلى  الو�سول  ملنح  الكمبيوتر 
الذكية،  والهواتف  املحمولة  للهواتف  للتنزيل  القابلني  الكمبيوتر  خلفـيات  وبرجميات 
فاأرة  للكمبيوتر،  طرفـية  وحدات  التفاعلية،  املتعددة  بالو�سائط  الكمبيوتر  األعاب  برامج 
اأربطة للهواتف املحمولة والهواتف الذكية، هواتف حممولة،  للكمبيوتر، و�سائد للفاأرة، 
لالت�سال  واأجهزة  ماكينات  املحمول،  بالهاتف  لالت�سالت  طرفـية  ومعدات  ذكية  هواتف 
عن بعد، م�سغالت اأقرا�س م�سغوطة، اأجهزة لت�سجيل، اإر�سال و/اأو ن�سخ �سوت و/اأو �سور، 
متحركة،  �سور  ر�سومات،  �سور   ،DVD-ROM م�سغالت   ،DVD وم�سجالت  م�سغالت 
و�سور ومو�سيقى قابلني للتنزيل للهواتف املحمولة، الهواتف الذكية واملعدات الطرفـية 
والهواتف  املحمولة،  للهواتف  للتنزيل  قابلة  رنني  نغمات  املحمول،  بالهاتف  لالت�سال 
يتم  للتنزيل  قابلة  املحمول، مو�سيقى رقمية  بالهاتف  الطرفـية لالت�سال  واملعدات  ذكية 
توفـريها من خالل النرتنت، ملفات مو�سيقى قابلة للتنزيل، ملفات �سور قابلة للتنزيل، 
ملفات �سور ر�سومات و�سور متحركة قابلة للتنزيل، من�سورات اإلكرتونية قابلة للتنزيل، 
اأقرا�س �سوتية م�سبقة الت�سجيل، �سرائط �سوت م�سبقة الت�سجيل، CD-ROMs م�سبقة 
الت�سجيل، DVD-ROM م�سبقة الت�سجيل، ت�سجيالت، اأقرا�س فـيديو م�سبقة الت�سجيل، 
�سرائط فـيديو م�سبقة الت�سجيل، اأفالم معرو�سة، اأفالم معرو�سة على �سرائح، ماكينات 

تغيري العمالت، اأجزاء وجتهيزات لكل ال�سلع ال�سابق ذكرها، مت�سمنة كلها فـي الفئة 9.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كابكوم كو، ال تي دي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 3-1-3 يو اإيههريانومات�سي، ت�سو - كو، اأو�ساكا، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140219

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

معطر، بخاخ لل�سعر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأطياب املر�سود 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 16862، القاد�سية، 35859، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/26

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

-77-



اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140741
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

من  ال�سفلي  )اجلزء  البا�ستينية  الأجزاء  دجاج  وقطع  )كامل(  الدجاج  وت�سمل  الدواجن 
القدم( من الدجاج و�سرائح دجاج م�سطحة وديك ذو حجم �سغري و�سجق الدجاج و�سجق 
من  اللحم  وكرات  الدجاج  وهمربغر  احلجم  كبرية  دجاج  ونقانق  وفرانكفورتر  فـيينا 
الدجاج و�سدر دجاج مدخن ودجاج خفـيف واأنفاق اأو ممرات خا�سة للدجاج وكرات اللحم 
ووجبة  حلم  )�سريحة  ملفوف  ودجاج  الدجاج  ونقانق  مدخن  دجاج  وحلم  الدجاج  من 
خفـيفة و�سرائح �سغرية( وكل نوع من حلوم الدجاج وحلم اخلنزير ودهن اخلنزير املكرر 
لال�ستهالك الآدمي وحلم اخلنزير وم�ستقاته مثل حلم اخلنزير املقدد واخلا�سرة و�سرائح 
وهمربغر  اخلنزير  وحلم  وامل�سلوقة  الطازجة  والنقانق  كالبريزا  و�سجق  و�سجق  حلم 

وكرات اللحم وكيلب�س )نوع من الكبه( واللحوم املنكهة واملجففة واملحم�سة واملدخنة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سريا املينتو�س ال تي دي ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: برازيلية

فـيال   ،500 دوتيتي،  ديريتا  مارجينال  �سارع  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
جاغوا، 100-5118، �ساوباولو-ا�س بي، الربازيل

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/10
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141850
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

وتاأجري  ال�سقق  واإدارة  العقارات  واإدارة  التجارية  العالمات  ذات  امل�ساكن  اإدارة  خدمات 
الوحدات  وبيع  الأخرى لالآخرين  ال�سكنية  الوحدات  واإدارة  ال�سكنية لالآخرين  الوحدات 

ال�سكنية .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيليتون ورلدوايد ماجن ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اململكة املتحدة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مابل كورت �سنرتال بارك، ريدز كري�سنت واتفورد دابليو دي 24 4كيو 
كيو، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142147
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الت�سويق  الت�سويق،  املكتبي،  الن�ساط  وتفعيل  الأعمال  وتوجيه  واإدارة  والإعالن  الدعاية 
اإدارة  الجتماعية،  الإعالم  و�سائل  ت�سويق  النرتنت،  �سبكة  على  الإعالن  النرتنت،  عرب 
�سوؤون املوظفـني، تدبري موارد املوظفـني، من�سات التجارة الإلكرتونية، اأماكن الت�سوق من 
وبائعي  مل�سرتي  النرتنت  �سبكة  على  ت�سوق  اأماكن  توفـري  ال�سلع،  لبيع  النرتنت  خالل 
على  ي�ستمل  النرتنت  �سبكة  على  للبحث  قابل  اإعالنات  دليل  توفـري  واخلدمات،  ال�سلع 
ال�سلع واخلدمات للبائعني الآخرين على النرتنت من خالل �سبكة النرتنت، اإدارة من�سة 
البيع بالتجزئة لالآخرين، ترويج �سلع وخدمات الآخرين عرب من�سة التجارة الإلكرتونية، 
امل�ساعدة فـي �سراء ال�سلع واخلدمات، الطلبات املحو�سبة على النرتنت التي ت�سم الب�سائع 
العامة والب�سائع ال�ستهالكية العامة، خدمات ال�سراء، �سراء عقود لالآخرين املتعلقة ببيع 
ال�سلع  ترويج  لالآخرين،  واخلدمات  ال�سلع  ت�سويق  واخلدمات،  ال�سلع  عر�س  الب�سائع، 
واخلدمات لالآخرين عرب النرتنت، ترويج �سلع وخدمات الآخرين عرب من�سات التجارة 
ال�سلع واخلدمات لالآخرين،  الدعاية وترويج مبيعات  الإلكرتونية من خالل النرتنت، 
واخلدمات  وال�ست�سارات  املعلومات  النرتنت،  على  التجارية  املعلومات  دليل  توفـري 

ال�ست�سارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نون ايه دي هولدنغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وحدة 4، منطقة البوابة، املبنى 2، مركز دبي العاملي، �س . ب: 506528 

دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142521

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات تقدمي الطعام وال�سراب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املجموعة ال�ساد�سة املتحدة للتجارة واملقاولت ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: القبلة - قطعة 8 - مبنى - دولة الكويت، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142522

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

م�ستح�سر �سيدلين لعالج اأمرا�س اللتهابات املعوية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فاي�س فارما، ا�س.ايه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اأفـيندا اأوتونوميا، 48940، 10 ليوا )بازكايا(، اأ�سبانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142535
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية وهي م�ستح�سرات �سيدالنية لعالج ال�سرطان.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايلي ليللي اند كومباين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،46285 انديانا  انديانابولي�س،  �سنرت،  كوربوريت  ليللي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م  

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142570
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�ساعات، �ساعات احلائط، �ساعات )جهاز لقيا�س اأو اإظهار تقدم الوقت(، �ساعات لال�ستخدام 
الريا�سي، �سيور �ساعات، حقائب لل�ساعات و�ساعات احلائط، �ساعات لتوقيت الزمن، اأدوات 
الكرونومرت )لقيا�س الوقت(، اأدوات قيا�س الزمن، علب �ساعات، �ساعات ذو تعبئة يدوية، 

قر�س ال�ساعة، �ساعات )جموهرات( و�سناديق للمجوهرات وجموهرات واأ�ساور.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديلي وين وات�س برودكت�س ام اف جي ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هوجن كوجن

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 13 ردي فلور، بي لني الدر�ستوريال بيلدجن، �ستيج8، 2 كيه رود، كواي 

�ساجن، نيو تريريتوري�س، هوجن كوجن
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142571

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املقاهي، مطاعم تقدمي اخلدمات اخلفـيفة، مطاعم، مطاعم )اخلدمة الذاتية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تديز كافـيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142572

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات تقدمي الطعام وال�سراب، مطعم، مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة فريتز للماأكولت اخلفـيفة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: القبلة، قطعة )4(، �سارع فل�سطني، مبنى 32، الدور الأر�سي، حمل 24، 

الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142574
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فـي  التخزين  وال�سفر، خدمات  الرحالت  ال�سلع وتنظيم  النقل وتغليف وتخزين وتداول 
الت�سليم،  النقل، خدمات  اللوج�ستية، خدمات  امل�ستودعات، اخلدمات  ت�سغيل  امل�ستودعات، 
الهدايا،  تغليف  ال�سحن،  خدمات  ال�سلع،  توزيع  ال�سلع،  تتبع  ال�سلع،  وت�سليم  ونقل  جمع 
ت�سليم الهدايا، املعلومات وال�ست�سارات واخلدمات ال�ست�سارية فـيما يتعلق بجميع اخلدمات 

املذكورة اأعاله.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نون ايه دي هولدنغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وحدة 4، منطقة البوابة، املبنى 2، مركز دبي العاملي، دبي، الإمارات 

العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142576
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات املطاعم.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي فليمنق �ساملون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سقة 5، بناية 41، طريق 7901،جممع 579، اجلنبية، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142577
فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

معدنية،  غري  اإن�ساء  مواد  اخلر�سانة،  ل�سب  معدنية  غري  قوالب  خر�سانية،  بناء  عنا�سر 
غري  قوالب  معدنية،  غري  �سباك  معدنية،  غري  مطاحن  للبناء،  معدنية  غري  �سقالت 
مواد  ال�سنع،  م�سبقة  معدنية  غري  من�سات  للبناء،  معدنية  غري  قوالب  للبناء،  معدنية 
األواح  للبناء، بالط من ال�سمنت،  اإن�ساء حرارية غري معدنية، مواد تقوية غري معدنية 

بالط غري معدنية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيدوم العاملية دي دبليو �سي �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية 

الإمارات  دبي،  �سنرتال، �س.ب:390667،  ورلد  دبي  الأعمال،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مركز 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/18
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142741
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

فوط  �سحية،  لأغرا�ض  مطهرات  لل�سطوح،  )ر�ض(  رذاذ  ومعقمات،  مطهرات  معقمات، 
�سحية، كحول دوائية، مراهم لغايات �سيدلنية، غ�سولت فم لغايات طبية، م�ستح�سرات 
طبية،  لغايات  كيميائية  طبية  م�ستح�سرات  طبية،  ا�ستحمام  م�ستح�سرات  �سيدلنية، 
طبية،  لغايات  منظفات  مطهرات،  �سيدلنية،  لغايات  كيميائية  طبية  م�ستح�سرات 

م�ستح�سرات تعقيم، مناديل ورقية م�سربة بغ�سولت )لو�سن( �سيدلنية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سناعة م�ستح�سرات التجميل واملواد الكيماوية املنزلية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: عمان، اململكة الأردنية الها�سمية، الأردن
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142742
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اأو  الر�سائل  النقل )نقل  النقل، خدمات  فـي  ال�سم�سرة  ال�سحن،  فـي  ال�سم�سرة  النقل اجلوي، 
الب�سائع(، تو�سيل الأزهار، ت�سليم الر�سائل، ت�سليم الب�سائع، ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي، 
الب�سائع،  الب�سائع، تخزين  ت�سليم  بال�سفن،  ال�سحن  الو�سول،  فـي ميناء  ال�سحن  اأجرة  دفع 
التخزين،  تاأجري حاويات  امل�ستودعات،  تاأجري  الطرود،  ت�سليم  ال�سلع،  تغليف  البحري،  النقل 
معلومات التخزين، تخزين الب�سائع، ال�سم�سرة فـي النقل، معلومات النقل، لوج�ستيات النقل، 

تاأجري امل�ستودعات، التخزين بامل�ستودعات.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سال لل�سحن املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�سلطان  الأمري  �سارع  ال�سالمة  بحي  لالأعمال  زهران  مركز  جدة،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
�س.ب: 2661 ر.ب: 23525، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م  

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142743
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

والإعالن  الدعاية  مواد  ون�سر  والإعالن  الدعاية  مواد  وحتديث  والإعالن  الدعاية  خدمات 
وتاأجري امل�ساحات الإعالنية وعر�س ال�سلع على و�سائل الت�سال لغايات بيعها بالتجزئة وعر�س 
ال�سلع وتنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية والت�سويق والإعالن والدعاية املبا�سرة على 
والعالقات  والإعالن  الدعاية  اأفالم  واإنتاج  اخلارجي  والإعالن  والدعاية  الكمبيوتر  �سبكات 

العامة والدعاية والإعالن عن طريق التلفزيون .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سال لل�سحن املحدودة 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�سلطان  الأمري  �سارع  ال�سالمة  بحي  لالأعمال  زهران  مركز  جدة،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
�س.ب: 2661 ر.ب: 23525، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142744
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

علب  كتيبات،  )قرطا�سية(،  اإعالن  بطاقات  املقوى،  والورق  الورق  من  اإعالنية  لوحات 
من الورق املقوى اأو الورق، ورق مقوى، ورق ن�سخ )قرطا�سية(، اأغلفة للكتب اأو الر�سائل 
اأدلة )كتب موجزة(، خرائط  ن�سخ )قرطا�سية(،  ورق  )قرطا�سية(، مغلفات )قرطا�سية(، 
جدول  مطبوعة،  من�سورات  كبرية،  اإعالنات  �سور،  فوتغرافـية،  �سور  ورق،  جغرافـية، 
لباب  ورق من  )قرطا�سية(،  اخل�سب  لباب  ورق مقوى من  مواعيد مطبوعة، قرطا�سية، 

اخل�سب، اأغلفة ورقية، ورق لف.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سال لل�سحن املحدودة 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�سلطان  الأمري  �سارع  ال�سالمة  بحي  لالأعمال  زهران  مركز  جدة،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
�س.ب: 2661 ر.ب: 23525، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م  

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142788
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التنظيف  وم�ستح�سرات  الغ�سيل  فـي  امل�ستخدمة  الأخرى  واملواد  التبيي�س  م�ستح�سرات 
والتلميع واجللي والك�سط وال�سابون والعطور والزيوت الأ�سا�سية وم�ستح�سرات التجميل 

وم�ستح�سرات ال�سعر.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هولنز جي اأم بي اأت�س 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اغني�س، بريناور، �سرتا�سي 151، اأن 80687 ميونخ، اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142790

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

اللعب واأدوات اللعب واأدوات الريا�سة اجلمبازية والأدوات الريا�سية غري الواردة فـي فئات 

اأخرى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هولنز جي اأم بي اأت�س 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اغني�س، بريناور، �سرتا�سي 151، اأن 80687 ميونخ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142791

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هولنز جي اأم بي اأت�س 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اغني�س، بريناور، �سرتا�سي 151، اأن 80687 ميونخ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142792
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التنظيف  وم�ستح�سرات  الغ�سيل  فـي  امل�ستخدمة  الأخرى  واملواد  التبيي�س  م�ستح�سرات 
والتلميع واجللي والك�سط وال�سابون والعطور والزيوت الأ�سا�سية وم�ستح�سرات التجميل 

وم�ستح�سرات ال�سعر.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هولنز جي اأم بي اأت�س 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اغني�س، بريناور، �سرتا�سي 151، اأن 80687 ميونخ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142793
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ومواد  الطبية  لالأغرا�س  �سحية  وم�ستح�سرات  والبيطرية  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات 
حمية معدة لال�ستخدام الطبي واأغذية لالأطفال والل�سقات ومواد ال�سمادات ومواد ح�سو 
ال�سارة  واحليوانات  احل�سرات  لإبادة  وم�ستح�سرات  ومطهرات  الأ�سنان  و�سمع  الأ�سنان 

ومبيدات فطريات واأع�ساب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هولنز جي اأم بي اأت�س 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اغني�س، بريناور، �سرتا�سي 151، اأن 80687 ميونخ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142794
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هولنز جي اأم بي اأت�س 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اغني�س، بريناور، �سرتا�سي 151، اأن 80687 ميونخ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142795
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

ومواد  الطبية  لالأغرا�س  �سحية  وم�ستح�سرات  والبيطرية  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات 
حمية معدة لال�ستخدام الطبي واأغذية لالأطفال والل�سقات ومواد ال�سمادات ومواد ح�سو 
ال�سارة  واحليوانات  احل�سرات  لإبادة  وم�ستح�سرات  ومطهرات  الأ�سنان  و�سمع  الأ�سنان 

ومبيدات فطريات واأع�ساب .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هولنز جي اأم بي اأت�س 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اغني�س، بريناور، �سرتا�سي 151، اأن 80687 ميونخ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142796

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

�سناعية  واأ�سنان  وعيون  واأطراف  وبيطرية  اأ�سنان  وطب  وطبية  جراحية  واأدوات  اأجهزة 

واأدوات جتبري ومواد خياطة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هولنز جي اأم بي اأت�س 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اغني�س، بريناور، �سرتا�سي 151، اأن 80687 ميونخ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142797

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هولنز جي اأم بي اأت�س 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اغني�س، بريناور، �سرتا�سي 151، اأن 80687 ميونخ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142798

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

التنظيف  وم�ستح�سرات  الغ�سيل  فـي  امل�ستخدمة  الأخرى  واملواد  التبيي�س  م�ستح�سرات 

والتلميع واجللي والك�سط وال�سابون والعطور والزيوت الأ�سا�سية وم�ستح�سرات التجميل 

وم�ستح�سرات ال�سعر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هولنز جي اأم بي اأت�س 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اغني�س، بريناور، �سرتا�سي 151، اأن 80687 ميونخ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142799

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

خدمات التاأمني وخدمات تقييم اخل�سائر فـي جمال التاأمني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ن�سامي لفح�س الب�سائع واملواد )ال�سخ�س الواحد( �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الكويت، �سرق، قطعة )2(، �سارع اأحمد اجلابر، مبنى )20( �سقة )4(، 

دور )1�س(، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143000
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

الأجهزة والأدوات العلمية والبحثية واملالحية وامل�سح والت�سوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي 
والختبار  الك�سف  واأدوات  والإ�سارة  والقيا�س  الوزن  واأدوات  واأجهزة  الب�سري  وال�سمعي 
اأو  حتويل  اأو  تبديل  اأو  لإجراء  واأدوات  واأجهزة  والتعليم  الأرواح  واإنقاذ  التفتي�س  واأدوات 
لت�سجيل  واأدوات  واأجهزة  الكهرباء  ا�ستخدام  اأو  توزيع  فـي  التحكم  اأو  تنظيم  اأو  جتميع 
امل�سجلة  والو�سائط  اأو معاجلتها  اإنتاجها  اإعادة  اأو  نقلها  اأو  البيانات  اأو  ال�سور  اأو  ال�سوت 
والقابلة للتنزيل وبرامج الكمبيوتر وو�سائط الت�سجيل والتخزين الرقمية اأو التناظرية 
النقدية  الت�سجيل  واأجهزة  املعدنية  النقود  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  واآليات  الفارغة 
واأجهزة احل�ساب واأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفـية للكمبيوتر وبدلت الغو�س واأقنعة 
وقفازات  وال�سباحني  للغوا�سني  الأنف  وم�سابك  للغوا�سني  الأذن  و�سدادات  الغوا�سني 
الغوا�سني واأجهزة التنف�س لل�سباحة حتت املاء وجهاز اإطفاء احلرائق والر�سوم املتحركة 
للعد�سات  واأوعية  الفوتوغراف  ا�سطوانات  لتنظيف  واأجهزة  النقال  للهاتف  واأطواق 
الال�سقة وملفات ال�سور القابلة للتنزيل وملفات املو�سيقى القابلة للتنزيل ونغمات رنني 
للنظارات  وعلب  للتنزيل  قابلة  اإلكرتونية  ومن�سورات  املحمولة  للهواتف  للتنزيل  قابلة 
ومغناطي�ض  ومغناطي�سيات  للنظارات  واإطارات  للنظارات  وخيوط  للنظارات  و�سال�سل 
مع  لال�ستخدام  ر�سغ  وم�ساند  النظارات  واإطارات  للنظارات  وعلب  فاأرة  ولبادة  )ديكور( 
الت�سال  ولأجهزة  للتنزيل  القابلة  املحمول  الهاتف  برامج  وتطبيقات  الكمبيوتر  اأجهزة 
املحمولة واا�ستخدامها فـي توزيع الفـيديو الرقمي وملفات الفـيديو والفـيديو وحمتوى 
الو�سائط املتعددة وبرنامج قابل للتنزيل ولتلقي وتدفق والبحث والو�سول اإلى ومراجعة 
الإلكرتونية  والأجهزة  النرتنت  عرب  املتعددة  والو�سائط  الب�سري  ال�سمعي  املحتوى 

الرقمية املحمولة و�سبكات الت�سالت و�سبكات الت�سالت الال�سلكية .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فوك�س ميديا ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

اجنلو�س  لو�س  بوليفارد  باكو  وي�ست   10201 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
كاليفورنيا 90035، الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/31
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143001
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

البولو  وقم�سان  وقم�سان  واأحذية  �سيقة  و�سراويل  وبلوزات  و�سرتات  وتي-�سريت  جينز 
واأثواب �سباحة واأحزمة اخل�سر واأحزمة وبناطيل وبناطيل و�سراويل واأغطية الراأ�س وقبعات.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رالو�س براندينج، ا�س ال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سبانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 46910 الفافـري )فالن�سيا(، بيزا الكيويرا 

دي ل كال نامريو 4 اديفـي�سيو البافـريا 
�سينرت الوفـي�سينا 102، اأ�سبانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143002
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات: 

امل�ستح�سرات الطبية وال�سيدلنية والبيطرية واملكمالت الغذائية املخ�س�سة لتكملة نظام 
غذائي عادي اأو لتحقيق فوائد �سحية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيماليا جلوبل هولدينجز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر كاميان

اأفـينيو، �س.ب: 1162، جراند كاميان،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: هيماليا هاو�س، 138 اإجلني 

كي واي 1-1102، جزر كاميان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/31

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م 

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

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 117070

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/2/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1270 فـي 2018/12/2م 

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: لوؤلوؤة جمي�ص للتجارة 

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الديباج العاملية للتجارة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سحار، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان 

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 1/4/ 2021م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/1م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 124239

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/1/19م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1283 فـي 2019/3/3م 

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: مغ�سلة النجوم ال�سبع املا�سية �ص.م.م 

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الأمان العاملية املتكاملة للتجارة �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 286 ر.ب: 122

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/2/9م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/10م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 128966

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/11/17م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1301 فـي 2019/7/14م 

اخلفـيفـــة  واملاأكـــولت  للمرطبــــات  وم�سمـــ�ص  خـــوخ  �سركــــة  املالـــــــــــــــــــــــك:  ا�ســــــــــــــــم 

والآي�ص كرمي ذات م�سوؤولية حمدودة

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: املندرين ال�ساملة �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1497 ر.ب: 211

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2020/12/29م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/8م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 135125

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2020/12/20م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1362 فـي 2020/10/18م 

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: ذروة املجد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ذروة املجد اجلنوبية - ت�سامنية

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 78 ر.ب: 325

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2020/12/30م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/1م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 49183

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2020/1/27م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1234 فـي 2018/3/11م 

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: �سركة البيادر للتجارة  

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سركة و�سال اجلزيرة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 11678 ر.ب: 11

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/1/25م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/8م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 131006

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/12/23م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1314فـي 2019/10/20م 

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: مركز �سدف للتجميل �ص.م.م

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: الرجل الأبي�ص �ص.�ص.و

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1869 ر.ب: 112

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/2/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/10م
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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: 6478

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2002/10/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 721 فـي 2002/6/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 6479

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/3/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 709 فـي 2001/12/22م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 6480

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2001/3/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 709 فـي 2001/12/22م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 19841

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/1/16م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 776 فـي 2004/2/10م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 24854

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/12/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 773 فـي 2004/8/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 24855

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/12/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 774 فـي 2004/9/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 24856

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/12/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 774 فـي 2004/9/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 24857

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/12/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 773 فـي 2004/8/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 26352

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/12/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 774 فـي 2004/9/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 26531

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/1/30م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 775 فـي 2004/9/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 26532

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/1/30م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 775 فـي 2004/9/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 26534

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/1/30م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 775 فـي 2004/9/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33634

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

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: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 36823

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2007/5/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 832 فـي 2007/3/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 36824

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/5/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 832 فـي 2007/3/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 36940

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/6/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 803 فـي 2005/11/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 38109

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/3/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 816 فـي 2006/3/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 39317

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/12/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 820 فـي 2006/1/8م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 39318

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2006/12/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 820 فـي 2006/1/8م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 90165

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2016/5/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1132 فـي 2016/1/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 90166

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2016/5/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1132 فـي 2016/1/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 90167

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2016/5/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1132 فـي 2016/1/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 90168

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2016/5/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1132 فـي 2016/1/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 90169

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2016/5/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1132 فـي 2016/1/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: ا�سكادا لوك�سيمربوغ اأ�س.اي.اأر.ال

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: مارجريتا انترينا�سيونال جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9270 ويل�ساير بوليفارد, الطابق 6, بيفريل هيلز, كاليفورنيا, 

90212, الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/24م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 22063

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2008/9/9م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 864 فـي 2006/1/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: وايث ال ال �سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اب جون يو ا�س 1 ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 235 اي�ســــت 42 �ســــارع نيويـــورك ، ان واي 10017، الواليــات 

املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/10/15م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/1/4م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 33063

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 1

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/10/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 792 فـي 2005/1/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: لنيك�سي�ش دات�سالند جي اأم بي ات�ش

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: لنك�سي�ش ترايدمارك جي ام بي ات�ش اند كو كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: كاي�سر - ويلهلم - اإىل 40، 51373 ليفركوزن، اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/1/11م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33064

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 2

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/10/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 792 فـي 2005/1/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: لنيك�سي�س دات�سالند جي اأم بي ات�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: لنك�سي�س ترايدمارك جي ام بي ات�س اند كو كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كاي�سر - ويلهلم - اإىل 40، 51373 ليفركوزن, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/1/11م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33065

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 4

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/10/10م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 814 فـي 2006/1/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: لنيك�سي�س دات�سالند جي اأم بي ات�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: لنك�سي�س ترايدمارك جي ام بي ات�س اند كو كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كاي�سر - ويلهلم - اإىل 40، 51373 ليفركوزن, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/1/11م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 33066

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 17

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2005/10/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 792 فـي 2005/1/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: لنيك�سي�س دات�سالند جي اأم بي ات�س

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: لنك�سي�س ترايدمارك جي ام بي ات�س اند كو كيه جي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: كاي�سر - ويلهلم - اإىل 40، 51373 ليفركوزن, اأملانيا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/1/11م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 869 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 1991/2/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 446 فـي 1991/1/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سوين كوربوري�سن

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأيوا كو, ال تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: يابانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ميرتو اأيه 1 بيلدينج 3 ذ فلور, 1 - 54- 5, اكاباين, كيتا - كو, 

طوكيو, اليابان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اليابان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/12/17م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/3م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 102677

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2017/3/23م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1171 فـي 2016/12/4م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيت الظاهرة للم�ساريع ال�ساملة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: العمران املا�سية للتجارة والأعمال 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية ال�سيب, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/1/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 2832

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 1994/7/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي أ�سهر بها الت�سجيل: 526 فـي 1994/5/1م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: يونيلفر ان.فـي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: يونيلفر اي بي هولدينجز بي فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455, ال روتريدام هولندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/11/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 17002

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/6/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1179 فـي 2017/1/29م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: يونيلفر ان.فـي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: يونيلفر اي بي هولدينجز بي فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455, ال روتريدام, هولندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/11/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 10952

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2002/1/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 696 فـي 2001/2/6م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: يونيلفر ان.فـي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: يونيلفر اي بي هولدينجز بي فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455, ال روتريدام, هولندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/11/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 18230

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 30

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/1/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 742 فـي 2003/3/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: يونيلفر ان.فـي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: يونيلفر اي بي هولدينجز بي فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455, ال روتريدام, هولندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/11/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 107366

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/31م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1200 فـي 2017/7/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: يونيلفر ان.فـي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: يونيلفر اي بي هولدينجز بي فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455, ال روتريدام, هولندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/11/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 107367

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/31م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1200 فـي 2017/7/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: يونيلفر ان.فـي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: يونيلفر اي بي هولدينجز بي فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455, ال روتريدام, هولندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/11/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 113156

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2018/6/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1225 فـي 2018/1/7م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: يونيلفر ان.فـي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: يونيلفر اي بي هولدينجز بي فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455, ال روتريدام, هولندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/11/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 113158

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2018/6/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1225 فـي 2018/1/7م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: يونيلفر ان.فـي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: يونيلفر اي بي هولدينجز بي فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينا 3013 ، 455, ال روتريدام, هولندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/11/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/9م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 112367

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2018/4/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1223 فـي 2017/12/24م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سركة الو�ساطة الدولية للتجارة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �سركة الأيام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2366 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/1/26م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/9م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 114163

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2018/4/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1230 فـي 2018/2/18م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: �سياء اخلليج للتجارة

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: طريق بوابة م�سقط الدولية

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1587 ر.ب: 114, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/1/18م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/9م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

2000/12/9التجارة وال�سناعة كارفور124304

2000/12/9التجارة وال�سناعة كارفور224305

2000/12/10التجارة وال�سناعة ال تي فودز ليميتد324335
2001/10/31التجارة وال�سناعة ب�ست وي�سرتن انرتنا�سيونال اإنك426648
2011/1/3التجارة وال�سناعة دايرنز كلوب انرتنا�سيونال ليمتد566191
2011/1/3التجارة وال�سناعة دي�سكوفر فاينان�سال �سريفز�س666192
2011/1/3التجارة وال�سناعة دايرنز كلوب انرتنا�سيونال ليمتد766193

867046
ليربتي جولد فروت

 كومبني، األ بي
2011/2/27التجارة وال�سناعة 

925132
اك�سنتيور جلوبال
 �سريفي�سيز ليمتد

2001/3/24التجارة وال�سناعة 

1025133
اك�سنتيور جلوبال
 �سريفي�سيز ليمتد

2001/3/24التجارة وال�سناعة 

1125134
اك�سنتيور جلوبال
 �سريفي�سيز ليمتد

2001/3/24التجارة وال�سناعة 

1225135
اك�سنتيور جلوبال
 �سريفي�سيز ليمتد

2001/3/24التجارة وال�سناعة 

1325136
اك�سنتيور جلوبال
 �سريفي�سيز ليمتد

2001/3/24التجارة وال�سناعة 
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

1466968
�سرياتون انرتنا�سيونال

 اي بي، ال ال �سي
2011/2/19التجارة وال�سناعة

1566969
�سرياتون انرتنا�سيونال

 اي بي، ال ال �سي
2011/2/19التجارة وال�سناعة

1666970
�سرياتون انرتنا�سيونال

 اي بي، ال ال �سي
2011/2/19التجارة وال�سناعة

1767053
�سرياتون انرتنا�سيونال

 اي بي، ال ال �سي
2011/2/27التجارة وال�سناعة

1867339
�سرياتون انرتنا�سيونال

 اي بي، ال ال �سي
2011/3/9التجارة وال�سناعة

1925130
اك�سنتيور جلوبال
 �سريفي�سيز ليمتد

2001/3/24التجارة وال�سناعة

2025131
اك�سنتيور جلوبال
 �سريفي�سيز ليمتد

2001/3/24التجارة وال�سناعة

2010/12/18التجارة وال�سناعة تكرتونك اند�سرتيز كو، ليمتد2165956
2010/12/18التجارة وال�سناعة تكرتونك اند�سرتيز كو، ليمتد2265957
2010/12/18التجارة وال�سناعة تكرتونك اند�سرتيز كو، ليمتد2365958
2010/12/18التجارة وال�سناعة تكرتونك اند�سرتيز كو، ليمتد2465959
2010/12/18التجارة وال�سناعة تكرتونك اند�سرتيز كو، ليمتد2565960
2010/12/18التجارة وال�سناعة تكرتونك اند�سرتيز كو، ليمتد2665961
2010/12/18التجارة وال�سناعة تكرتونك اند�سرتيز كو، ليمتد2765962
2010/12/18التجارة وال�سناعة تكرتونك اند�سرتيز كو، ليمتد2865963
2010/12/18التجارة وال�سناعة تكرتونك اند�سرتيز كو، ليمتد2965964
2010/12/18التجارة وال�سناعة تكرتونك اند�سرتيز كو، ليمتد3065965
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اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

2001/1/24التجارة وال�سناعةاأليانز ا�س اأي3124736
2001/1/24التجارة وال�سناعةاأليانز ا�س اأي3224737
2001/1/24التجارة وال�سناعةاأليانز ا�س اأي3324738

3467439
كرافت فوودز جروب

 براندز ال ال �سي
2011/3/13التجارة وال�سناعة

2011/3/28التجارة وال�سناعةفورد موتور كومبني3567360
1991/6/3التجارة وال�سناعةا�سرتا زينيكا يو كاي ليمتد365582
1991/4/14التجارة وال�سناعة�ساميتومو رابر اند�سرتيز، ليمتد375375
2011/7/16التجارة وال�سناعة�سركة ال�سارقة القاب�سة3869337
2011/7/16التجارة وال�سناعة�سركة ال�سارقة القاب�سة3969338
2011/7/16التجارة وال�سناعة�سركة ال�سارقة القاب�سة4069339
2011/7/16التجارة وال�سناعة�سركة ال�سارقة القاب�سة4169340
2011/7/16التجارة وال�سناعة�سركة ال�سارقة القاب�سة4269341

4367650
اأ�س اأوليفر بريند فريرب جي اأم 

بي اأت�س اأند كومباين كي جي
2011/3/30التجارة وال�سناعة

4467651
اأ�س اأوليفر بريند فريرب جي اأم 

بي اأت�س اأند كومباين كي جي
2011/3/30التجارة وال�سناعة

4525332
ا�س اوليفر بريند فرييلري جي ام 

بي ات�س اندكو . كاي . جي
2001/4/9التجارة وال�سناعة

4625333
ا�س اوليفر بريند فرييلري جي ام 

بي ات�س اندكو . كاي . جي
2001/4/9التجارة وال�سناعة

2001/1/23التجارة وال�سناعةمونديليز يوروب جي ام بي ات�س4724724

4825157
انرتكونتيننتال جريت

 براندز ال ال �سي
2001/3/24التجارة وال�سناعة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

2011/2/20التجارة وال�سناعةذا كارتون نت ورك، انك4966977
2011/2/20التجارة وال�سناعةذا كارتون نت ورك، انك5066978
1991/10/5التجارة وال�سناعةفولفو تراك كوربوراي�سن516114
1991/10/5التجارة وال�سناعةفولفو تراك كوربوراي�سن526115

5366806
اأومني يونايتد

 )ا�س( بي تي اي ال تي دي
2011/2/8التجارة وال�سناعة

5466320
رادي�سون هوتيلز 
2011/1/10التجارة وال�سناعةانرتنا�سيونال انك

2010/1/1التجارة وال�سناعةار �سي ايه تريد مارك ماجنمنت5566027
2010/1/1التجارة وال�سناعةار �سي ايه تريد مارك ماجنمنت5666028
2010/1/1التجارة وال�سناعةار �سي ايه تريد مارك ماجنمنت5766029
2011/6/26التجارة وال�سناعة�سركة م�سنع باطوق للعلك5868959

2001/11/28التجارة وال�سناعةمريك كي جي. اأ. اأ5926784

1991/9/22التجارة وال�سناعةلوريال606075
2001/12/4التجارة وال�سناعةلوريال6126801
2001/7/3التجارة وال�سناعةجابان توباكو. انك6225786
2011/7/5التجارة وال�سناعةجابان توباكو. انك6369069
2001/1/7التجارة وال�سناعةجرنال اإليكرتيك كومبني6424514
2001/1/7التجارة وال�سناعةجرنال اإليكرتيك كومبني6524519
2001/1/7التجارة وال�سناعةجرنال اإليكرتيك كومبني6624531

2001/1/7التجارة وال�سناعةجرنال اإليكرتيك كومبني6724532

1991/2/24التجارة وال�سناعةجي اي هيلث كري ايه ا�س685228
1991/6/11التجارة وال�سناعةجي اي هيلث كري ايه ا�س695604
1990/12/12التجارة وال�سناعةجيو�سيو جيو�سي ا�س . بي . اأ705040
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

2001/2/28التجارة وال�سناعةفيات اوتو اأ�س . بي . اأ7125000
1990/12/6التجارة وال�سناعةليونارد تاميبي�سي�س اإ�س.اإيه724368
2010/12/18التجارة وال�سناعة�سركة نقل اأخوان ذ.م.م7365948
2010/12/18التجارة وال�سناعة�سركة نقل اأخوان ذ.م.م7465949
2010/12/18التجارة وال�سناعة�سركة نقل اأخوان ذ.م.م7565950
2010/12/18التجارة وال�سناعة�سركة نقل اأخوان ذ.م.م7665951
2010/12/18التجارة وال�سناعة�سركة نقل اأخوان ذ.م.م7765952
2010/12/18التجارة وال�سناعة�سركة نقل اأخوان ذ.م.م7865953

7925052
بنتل كابو�سيكي كاي�سا

 )بنتل كو.ليمتد(
2001/2/26التجارة وال�سناعة

2001/1/22التجارة وال�سناعةكومباين جريفـي دانون8024716

2001/8/21التجارة وال�سناعةكومباين جريفـي دانون8126212

2001/8/26التجارة وال�سناعةكومباين جريفـي دانون8226247

2001/8/26التجارة وال�سناعةكومباين جريفـي دانون8326248

2001/11/19التجارة وال�سناعةكومباين جريفـي دانون8426759

2001/12/24التجارة وال�سناعةكومباين جريفـي دانون8526871

2001/12/24التجارة وال�سناعةكومباين جريفـي دانون8626872

8771340
�سركة عجالن بن عبدالعزيز 

العجالن واإخوانه
 )عجالن واإخوانه(

2011/11/23التجارة وال�سناعة

2000/11/11التجارة وال�سناعةال�سيهاين مل�سنوعات الورق �س.م.م8823958
2000/11/11التجارة وال�سناعةال�سيهاين مل�سنوعات الورق �س.م.م8923953
2000/11/11التجارة وال�سناعةال�سيهاين مل�سنوعات الورق �س.م.م9023954

-122-
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

2000/11/11التجارة وال�سناعةال�سيهاين مل�سنوعات الورق �س.م.م9123955
2000/11/11التجارة وال�سناعةال�سيهاين مل�سنوعات الورق �س.م.م9223956
2011/2/12التجارة وال�سناعةكامبيل �سوب كومباين9366880
2011/2/12التجارة وال�سناعةكامبيل �سوب كومباين9466881
2011/2/12التجارة وال�سناعةكامبيل �سوب كومباين9566882
2011/2/12التجارة وال�سناعةكامبيل �سوب كومباين9666883
2011/2/12التجارة وال�سناعةكامبيل �سوب كومباين9766884
2011/7/24التجارة وال�سناعةماكدونالدز كوربوري�سن9869488

995233
�سو�سيتي دي

 بروديت�س ن�ستلة ا�س. ايه
1991/2/24التجارة وال�سناعة

1005281
�سو�سيتى دي

 بروديت�س ن�ستله ا�س. ايه
1991/3/11التجارة وال�سناعة

1015283
�سو�سيتى دي

 بروديت�س ن�ستله ا�س. ايه
1991/3/11التجارة وال�سناعة

1025284
�سو�سيتى دي

 بروديت�س ن�ستله ا�س. ايه
1991/3/11التجارة وال�سناعة

1035285
�سو�سيتى دي

 بروديت�س ن�ستله ا�س. ايه
1991/3/11التجارة وال�سناعة

1045295
�سو�سيتى دي

 بروديت�س ن�ستله ا�س. ايه
1991/3/17التجارة وال�سناعة

10524700
�سو�سيتى دي

 بروديت�س ن�ستله ا�س. ايه
2001/1/22التجارة وال�سناعة

10624704
�سو�سيتى دى

2001/1/22التجارة وال�سناعة بروديت�س ن�ستله ا�س. ايه
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اجلريدة الر�سمية العدد )1379(

رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

10724712
�سو�سيتى دى

2001/1/22التجارة وال�سناعة بروديت�س ن�ستله ا�س. ايه

10867335
�سو�سيتى دى

 بروديت�س ن�ستله ا�س. ايه
2011/3/9التجارة وال�سناعة

10967336
�سو�سيتى دى

2011/3/9التجارة وال�سناعة بروديت�س ن�ستله ا�س. ايه

11067368
�سو�سيتى دى

2011/3/12التجارة وال�سناعة بروديت�س ن�ستله ا�س. ايه

11167369
�سو�سيتى دى

2011/3/12التجارة وال�سناعة بروديت�س ن�ستله ا�س. ايه

11267370
�سو�سيتى دى

2011/3/12التجارة وال�سناعة بروديت�س ن�ستله ا�س. ايه

2005/9/25التجارة وال�سناعةموؤ�س�سة الرمال العربية للتجارة11337620

2011/2/15التجارة وال�سناعة�سانغ يونغ موتور كومباين11466940

2001/2/20التجارة وال�سناعةمركز اللولو للت�سوق �س.م.م  11524928
2011/1/18التجارة وال�سناعةكوربورا�سيون هابانو�س ، اأ�س. اأيه11666398

2011/2/28التجارة وال�سناعةكاردينال هيلث 529 ال ال �سي11767064

11863592
موؤ�س�سة نا�سر بن �سعيد بن

 حمد اليحيائي  
2010/7/3التجارة وال�سناعة

2011/7/2التجارة وال�سناعةتاتا جلوبال بفريج�س ليمتد11966772
2005/8/17التجارة وال�سناعةم�ساريع ليوا التجارية12037313

1995/1/30التجارة وال�سناعةجاكوار لند روفر املحدودة12111044
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رقم م
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة�لعالمة

2011/3/30التجارة وال�سناعةتيناري�س كونيك�سينز بي فـي12267649

2011/3/30التجارة وال�سناعةتيناري�س كونيك�سينز بي فـي12367648

1991/6/19التجارة وال�سناعةاأبوت برودتك�س اأوبوي�سنز ايه جي  1245642

2011/3/6التجارة وال�سناعةابوت لبوراتوريز12567158

12655827
�سركة �سعيد بن نا�سر

 املعيني و�سركاه للتجارة
2009/2/3التجارة وال�سناعة

2001/3/18التجارة وال�سناعة�ساندغيت ليمتد12725103

2001/4/7التجارة وال�سناعةام�ستيل برووريج بي. فـي12825255

2001/10/7التجارة وال�سناعة�ساندغيت ليمتد12926449

2001/3/18التجارة وال�سناعة�ساندغيت ليمتد13025102

13167926
اأم اأت�س جي اآي بي هولدينغ 

)�سنغافورة( بي تي اإي. ليميتد  
2011/4/27التجارة وال�سناعة

13267927
اأم اأت�س جي اآي بي هولدينغ 

)�سنغافورة( بي تي اإي. ليميتد  
2011/4/27التجارة وال�سناعة

13367928
اأم اأت�س جي اآي بي هولدينغ 

)�سنغافورة( بي تي اإي. ليميتد
2011/4/27التجارة وال�سناعة

13467929
اأم اأت�س جي اآي بي هولدينغ 

)�سنغافورة( بي تي اإي. ليميتد
2011/4/27التجارة وال�سناعة
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٧٩(

مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدولية خلدمات ال�شتثمار �ش.�ش.و
يعلن مكتب �لرباعي لتدقيق �حل�صابات و�ل�صت�صار�ت �ملالية و�لإد�رية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة 
�لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.�ش.و,  �ل�صتثمار  خلدمات  �لدولية  �صركة 
بالرقـم ١٠٨٧٣٥٧, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
 �ش.ب:٢٣ ر.ب:١٣٣ 

هاتف رقم:٩٩٥٦٥٠٦٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة طالل واأمين اأبناء للبخ�ش للتجارة واملقاولت - ت�شامنية
يعلن مكتب �لرباعي لتدقيق �حل�صابات و�ل�صت�صار�ت �ملالية و�لإد�رية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة 
�أمانة  �أبناء للبخ�ش للتجارة و�ملقاولت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى  �صركة طالل و�أمين 
�ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٣٩٣١٨, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
 �ش.ب:٢٣ ر.ب:١٣٣ 

هاتف رقم:٩٩٥٦٥٠٦٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٧٩(

مكتب الرقابة العاملية احلديثة لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زهور اخل�شراء ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية

يعلن مكتب �لرقابة �لعاملية �حلديثة لتدقيق �حل�صابات و�ل�صت�صار�ت �لقت�صادية �أنـه يقــوم 
بت�صفـيــة �صركة زهور �خل�صر�ء �ل�صاملة للتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل 
وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٠/٩/٢١م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  لتفاق  وفقا   ,١٢٤٧٨١١ بالرقـم  �لـتجاري 
حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
القرم - بناية النور - الطابق الأول - مكتب رقم:١٨

   هاتف رقم:٢٤٤٧٠٨٦٥ - ٩٩٣٨١١٥٤  فاك�ش رقم:٢٤٤٧٠٨٦٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بغداد املثالية �ش.م.م

يعلن مكتب �لرقابة �لعاملية �حلديثة لتدقيق �حل�صابات و�ل�صت�صار�ت �لقت�صادية �أنـه يقــوم 
بت�صفـيــة �صركة بغد�د �ملثالية �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١١٥٠٨٨٤, 
فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١/٢٦م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  لتفاق  وفقا 
�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
رابية القرم - بناية النور - حمافظة م�شقط 

�ش.ب:٤١٢ ر.ب:٣١٤
   هاتف رقم:٩٥٢٧٥٤٤٠

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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مكتب احل�شافة لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الأثر لال�شتثمار �ش.م.م
يعلن مكتب �حل�صافة لتدقيق �حل�صابات و�ل�صت�صار�ت �ملالية و�لقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة 
 ,١٠٥٣٢٠٨ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  لال�صتثمار  �لأثر  �صركة 
فـي  �ل�صركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٠/١٢/٣١م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  وفقا لتفاق 
�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
اخلوير - حمافظة م�شقط

�ش.ب:١٧١  ر.ب:٦٢٠
   هاتف رقم:٢٤٤٨٦٠٧٣ - ٩٢٣٨٥٤٨٦

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العامل لل�شيارات والأعمال �ش.�ش.و

يعلن مكتب �حل�صافة لتدقيق �حل�صابات و�ل�صت�صار�ت �ملالية و�لقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة 
بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.�ش.و,  و�لأعمال  لل�صيار�ت  �لعامل  �صركة 
١٣١٠٣٨٧, وفقا لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٠/١٢/١٤م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة 
فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
اخلوير - حمافظة م�شقط

�ش.ب:١٧١  ر.ب:٦٢٠
   هاتف رقم:٢٤٤٨٦٠٧٣ - ٩٢٣٨٥٤٨٦

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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موؤ�ش�شة العداد الذهبي للتجارة واملقاولت )مكتب املراجعة وتدقيق احل�شابات(
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الطريق الأبي�ش الدويل �ش.م.م
�أنـها  �ملر�جعة وتدقيق �حل�صابات(  و�ملقاولت )مكتب  للتجارة  �لذهبي  �لعد�د  تعلن موؤ�ص�صة 
تقــوم بت�صفـيــة �صركة �لطريق �لأبي�ش �لدويل �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري 
بالرقـم ١٣٠٩٤٨٣, وفقا لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٠/٩/٩م, وللم�صفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــية فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
خبة اآل خمي�ش - ولية ال�شويق - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٥٨٠ ر.ب:٣١٥
   هاتف رقم:٩٩٣٧٣١٧٢ 

كمــــا تدعــــو �مل�صفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـية 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــية

مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الغول لال�شتثمار الدويل �ش.م.م
يعلن مكتب �صامل �خل�صيبي لتدقيق �حل�صابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صاريع �لغول 
بالرقـم ١٢٦٦٦١١,  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  و�مل�صجلة لدى  �لدويل �ش.م.م,  لال�صتثمار 
وفقا لتفاق �ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٠/١٢/٢٩م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة 
فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي 

تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق الأول - مكتب رقم:٢٨

�ش.ب:٤٢٨  ر.ب:١٣١
   هاتف رقم:٢٤٦٦٥٣٥٥ فاك�ش رقم:٢٤٦٦٥٣٥٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العاملية لتقنية البحار �ش.م.م
يعلن مكتب �لبيان للتدقيق و�ملر�جعة �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لعاملية لتقنية �لبحار 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٥٤٨٣٤, وفقا لتفاق �ل�صركاء 
�أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/١/٢٨م,  �ملوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر, 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية �شحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الأول

�ش.ب:٧٠  ر.ب:٣١٩
   هاتف رقم:٢٦٨٥٧٠٨٨ - ٩٩٦٤٩٩٦٢ فاك�ش رقم:٢٦٨٥٧٠٨٧ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

مكتب دار احل�شابات لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة م�شبح بن �شامل بن علي امل�شعودي للتجارة - تو�شية

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صبح بن �صامل بن  يعلن مكتب د�ر �حل�صابات لتدقيق �حل�صابات 
 ,٣٢٠٥٩٩١ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  تو�صية,   - للتجارة  �مل�صعودي  علي 
وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب:٣٢٢  ر.ب:٣٣٩
   هاتف رقم:٩٩١٥٥٩٧٨ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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مكتب دار الثقة لتدقيق احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الحتاد الدولية للتنمية وال�شتثمار �ش.م.م
يعلن مكتب د�ر �لثقة لتدقيق �حل�صابات  �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �لحتاد �لدولية للتنمية 
و�ل�صتثمار �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٢٠٧٩٤٧, وفقا لتفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢٠/١٢/٢٠م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء 
�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية �شاللة - طريق الرباط - حمافظة ظفار

�ش.ب:٢٤٢٩  ر.ب:٢١١
   هاتف رقم:٢٣٢٧٣٠٣٠ - ٩٨٩٢٦٦٦٦ فاك�ش رقم:٢٣٢٧٣٩٩٩ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

را�شد بن �شامل بن را�شد املخيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة را�شد واأحمد للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يقــوم بت�صفـيــة �صركة ر��صد و�أحمد للتجارة  �أنـه  يعلن ر��صد بن �صامل بن ر��صد �ملخيني 
وفقا   ,١٠٥٠٩٩٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  ت�صامنية,   - و�ملقاولت 
فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٠٨/٧/١٤م,  �ملوؤرخ  �ل�صركاء  لتفاق 
�لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية �شور - حمافظة جنوب ال�شرقية

هاتف رقم:٩٤٢٢٢٢٣١ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي
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غالب بن خلفان بن غالب القا�شمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شكري املنذري للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن غالب بن خلفان بن غالب �لقا�صمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صكري �ملنذري للتجارة 
و�ملقاولت �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٠٩٨٧٣٨, وفقا لتفاق 
�لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  �ملوؤرخ ٢٠١٧/١٢/٣١م, وللم�صفي وحـده  �ل�صركاء 
�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
                                                  �ش.ب:٥٦٦  ر.ب:١٣٠

هاتف رقم:٩٩٣٣٧٤٠٩ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 امل�شفــي

�شعيد بن �شعود بن حمد العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الأخوة الدولية �ش.م.م

�لدولية  �لأخوة  م�صاريع  ل�صركــــة  �مل�صفــــي  ب�صفـتـــــه  �لعربي  بن حمد  �صعود  بن  �صعيد  يعلـن 
�ش.م.م, و�مل�صجلـة لــدى �أمانـة �ل�صجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٠١٩٢٧١, عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�صفية 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�صركة.
امل�شفــي
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مكتب النخبة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة فليك�صنكلو�صر للم�صاريع �ش.م.م

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
فليك�شنكلو�شر للم�شاريع �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٢٣٥٥٧، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الت�صامن الرتاثي �ش.م.م

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
الت�شامن الرتاثي �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٩١٤٣٥، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احلياة ال�صاملة �ش.م.م

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٠٠٢٥١٩،  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ال�شاملة �ش.م.م،  احلياة 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأوزون الدولية �ش.م.م

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
االأوزون الدولية �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٦٤٨٣١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

-133-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٧٩(

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو ليان االأخزمي للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
اأبو ليان االأخزمي للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢١٩٣١١، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة حممد بن اأحمد املن�صوري و�صركاه للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
حممد بن اأحمد املن�شوري و�شركاه للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

٣٢٥١٣٣٠، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مل�صة خيال للتجارة - تو�صية

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
مل�شة خيال للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٨٥٣٤، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة �صليمان واإبراهيم اأبناء م�صلم اجلنيبي للتجارة - ت�صامنية

يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شليمان 
واإبراهيم اأبناء م�شلم اجلنيبي للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١١٨٤٩٦٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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فهد بن حممد بن هالل اخلليلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قناطر لتقنية املعلومات �ش.م.م

يعلـن فهد بن حممد بن هالل اخلليلي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة قناطر لتقنية املعلومات 
�ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٦٦٥٨١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رمز النقاء للت�صميم والتجارة �ش.م.م

يعلـن فهد بن حممد بن هالل اخلليلي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة رمز النقاء للت�شميم والتجارة 
�ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٩٠١٤٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة التبيان للتجارة واملقاوالت والتعمري �ش.م.م

يعلـن فهد بن حممد بن هالل اخلليلي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة التبيان للتجارة واملقاوالت 
انتهاء  عـــن   ،١١٨٤٧٧١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  والتعمري�ش.م.م، 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

اأحمد بن عبداللـه بن مرهون الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة اأحمد وحممود اأبناء الوهيبي للتجارة �ش.م.م

اأبناء  اأحمد وحممود  امل�شفــــي ل�شركــــة  الوهيبي ب�شفـتـــــه  اأحمد بن عبداللـه بن مرهون  يعلـن 
الوهيبي للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٣٣٥٤٠، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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                                              �صعيد بن جمعة بن �صعيد الغيالين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجلنز املتحدة �ش.م.م

يعلـن �شعيد بن جمعة بن �شعيد الغيالين ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اجلنز املتحدة �ش.م.م، 
وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧١٣٥٢٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روافد راأ�ش اجلنز للتجارة - ت�صامنية

راأ�ش اجلنز  روافد  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  الغيالين  �شعيد  بن  �شعيد بن جمعة  يعلـن 
للتجارة -ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٦٧٣٧٢، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

مكتب الرباعي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع غالية ال�صاملة - ت�صامنية

يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالإدارية ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 
م�شاريع غالية ال�شاملة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٤٤١٩٠، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

حافظ بن حممد بن �صلطان ال�صيباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو حمزة للم�صاريع الوطنية - تو�صية

للم�شاريع  حمزة  اأبو  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  ال�شيباين  �شلطان  بن  حممد  بن  حافظ  يعلـن 
الوطنية - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٤٣٨٣٤، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مازن بن عبداللـه بن �صعيد ال�صقري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأف�صل احللول الأنظمة املعلومات �ش.م.م

يعلـن مازن بن عبداللـه بن �شعيد ال�شقري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة اأف�شل احللول الأنظمة 
املعلومات �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٨١٣٧٩، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ابن ال�صقري لالت�صاالت �ش.م.م

يعلـن مازن بن عبداللـه بن �شعيد ال�شقري ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة  ابن ال�شقري لالت�شاالت 
�ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٢٣٩٧٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي

اأحمد بن خليفة بن حميد احلو�صني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة تراث الغيزين - تو�صية

يعلـن اأحمد بن خليفة بن حميد احلو�شني ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة  تراث الغيزين - تو�شية، 
وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٠٧٧٧٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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