ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
العـ ـ ــدد ()1361

ال�سن ــة التا�سع ـ ــة والأربع ــون

الأحد � 23صف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر 1442هـ

املـوافـ ـ ــق � 11أكتــوبـ ــر 2020م

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة
وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/233صـادر فــي  2020/10/6بحظر ا�ستيـراد الطيــور
احلي ـ ــة مـ ــن بع ـ ــ�ض مناطـ ــق جمهوري ــة رو�سي ــا
االحتادي ــة .
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/367صـادر فــي  2020/10/5بتحديد ر�سوم اخلدمات
التي يقدمها جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء .
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2020/375ص ــادر ف ــي  2020/10/8بنقـ ـ ــل مقـ ـ ــر املحكمـ ـ ــة
االبتدائية فـي والية العامرات .
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
		
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية النماذج ال�صناعية .
الإع ــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة .

رقم
ال�صفحة
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17
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رقم
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105
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120
�إعـالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .
127
ا�ست ــدراك .
135
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137
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �شجون البلو�شي للتجارة �ش�.ش.و .
137
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلابوري للو�ساطة  -تو�صية .
138
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلودة للأعمال التجارية والإن�شائية �ش.م.م 138 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر �سعيد الهاجري و�شركاه للتجارة �ش.م.م 139 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو وائل الرحبي للتجارة  -تو�صية .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املدينة العاملية للتموين والإمداد �ش.م.م 140 .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سند�س للفنادق واملنتجعات �ش.م.م .
141
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الوفاء احلديثة �ش.م.م .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العادل لتوريد قطع الغيار �ش.م.م .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز جرير للت�سويق �ش.م.م .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيك �سوك الهند�سية و�شركاهم �ش.م.م 143 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول جمز ال�صغرى للتجارة �ش.م.م .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حدائق الكناري للتجارة  -تو�صية .
144
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج الر�ؤيا للتجارة �ش.م.م .
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رقم
ال�صفحة
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة اليمامة الذهبية �ش.م.م .
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعلة حفيت �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع �سور العربي للتجارة  -ت�ضامنية 147 .
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واملقاوالت �ش.م.م .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممد بن �إبراهيم بن �سليمان ال�سيابي
153
وولده للتجارة  -ت�ضامنية .
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رقم
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قــــــــرارات وزاريــــــــة
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وزارة الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
قــرار وزاري
رقـــم 2020/233
بحظــر ا�ستيــراد الطيــور احليــة
مـن بعــ�ض مناطـق جمهوريـة رو�سيـا االحتاديـة
ا�س ــتنادا �إلى قانون احلجر البيطري ال�صادر باملر�س ــوم ال�سـ ــلطاين رقم ، 2004/45
و�إلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ، 2008/107
و�إلـى تو�صي ــة اجلهــة البيطريــة املخت�صـة ب�شـ ـ�أن حظ ــر ا�ستي ــراد الطــيور احليــة ومنتجاته ــا
وم�شتقاته ــا وخملفاته ــا مــن بع�ض مناطق جمهورية رو�سيا االحتادية ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يحظــر ا�سترياد الطيــور احليــة ومنتجاتهـا وم�شتقاتهــا وخملفاتهــا مــن املناطــق الآتيــة
فـي جمهوريــة رو�سيا االحتادية  ،وذلك حلني زوال �سبب احلظر  ،و�صدور قرار بهــذا ال�ش�أن :
 - 1منطقة اوم�سكايا اوبال�ست Omskaya Oblast
 - 2منطقة تيومني اوبال�ست Tyumenskaya Oblast
 - 3منطقة ت�شيليابين�سك اوبال�ست Chelyabinskaya Oblast
 - 4منطقة كورجان اوبال�ست Kurganskaya Oblast
وي�ستثنى مــن ذلــك املنتجــات املعاملـة حراريــا وفقــا للقانــون ال�صحــي حليوانــات الياب�ســة
ال�صادر من املنظمة العاملية ل�صحة احليوان (. )OIE
املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�صة تنفيذ هذا القرار  ،كل فـي جمال اخت�صا�صه .
املــادة الثالثـــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي 1442 / 2 / 18 :هـ
املـوافــــق 2020/ 10 / 6 :م
د � .سعـــــود بن حـمــود بن �أحمـــد احلب�ســي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
-7-
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جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
قـــرار
رقــم 2020/367
بتحديد ر�سوم اخلدمات التي يقدمها جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
ا�ستنادا �إلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم , 99/90
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/10ب�ش�أن تنظيم �إدارة �ش�ؤون الق�ضاء ,
و�إلى موافقة وزارة املالية ,
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
حتدد ر�سوم اخلدمات التي يقدمها جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء وفق اجلدول املرفق .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار � ،أو يتعار�ض مع �أحكامه .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من الأول من نوفمرب 2020م .
�صـدر فـي 1442 / 2 /17 :هـ
املـوافــــق 2020/ 10 / 5 :م

خليفـــــــة بــن �سعيـــــد البو�سعيـــــدي
رئي ـ ــ�س املحكمـ ـ ــة العليـ ـ ــا
نائـ ــب رئيـ ـ ــ�س املجلـ ـ ــ�س الأعل ــى للق�ض ـ ــاء
رئي�س جمل�س ال�شـ ـ�ؤون الإداري ــة للق�ضــاء
-8-
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جـــدول ر�ســـوم اخلدمـــات
التي يقدمها جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
م

اخلدمة

نوع اخلدمة

قيد �أمر على عري�ضة
التظلم من �أمر على عري�ضة
 ١الأوامر على العرائ�ض الطعن فـي الأمر على العري�ضة
�صورة ر�سمية
من �أمر على عري�ضة
قيد �أمر الأداء
التظلم من �أمر الأداء
�أوامر الأداء
٢
الطعن فـي �أمر الأداء
�صورة ر�سمية من �أمر الأداء

٣

احلجز التحفظي

قيمة الر�سم
بالريال العماين
١٠
١٠
١٠
٥
٢٠
١٠
١٠
٥

طلب احلجز التحفظي

٣٠

التظلم من قرار احلجز التحفظي

١٠

طلب احلجز التحفظي
على �سفـينة �أو طائرة
التظلم من قرار احلجز التحفظي
على �سفـينة �أو طائرة
�صورة ر�سمية
من قرار احلجز التحفظي
-9-
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تابع  :ج ــدول ر�س ــوم اخلدم ــات التي يقدمها جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
م

اخلدمة

٤

تنفـيذ
الأحكام والأوامر

نوع اخلدمة

قيمة الر�سم
بالريال العماين

طلب تنفـيذ حكم �أجنبي

٢٠

طلب تنفـيذ �أحكام املحكمني
ال�صادرة فـي بلد �أجنبي

٥٠

طلب تنفـيذ �أحكام املحكمني
ال�صادرة فـي ال�سلطنة

٢٠

طلب تنفـيذ املحررات املوثقة
ومحا�ضر ال�صلح امل�صادق عليها
فـي بلد �أجنبي

٢٠

طلب التدخل فـي �إجراءات
التنفـيذ �إلى ما قبل �إجراء البيع

١٠

طلب الإ�شكال فـي التنفـيذ

١٠

طلب حجز ما للمدين لدى الغري

١٠

املنازعة فـي تقرير املحجوز لديه

١٠

طلب دخول العقار للح�صول
على البيانات الالزمة لو�صفه ،
وحتديد م�شتمالته

٢٠

طلب تعيني حار�س على الأموال
املحجوز عليها

١٠
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تابع  :ج ــدول ر�س ــوم اخلدم ــات التي يقدمها جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
م

اخلدمة

٥

الرتكات
والإعالمات ال�شرعية

نوع اخلدمة

قيمة الر�سم
بالريال العماين

ح�صر الرتكة

٢٠

االنتقال
جلرد الرتكة

٤٠

�إجراء الق�سمة
وت�سوية الديون التي على الرتكة

١٠

املنازع ــة
فـي �صحة جرد الرتكة

٢٠

ت�صفـية الرتكة

٢٠

�إعالم �شرعي

٥

�صورة ر�سمية
من �إعالم �شرعي

١
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تابع  :ج ــدول ر�س ــوم اخلدم ــات التي يقدمها جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء
م

اخلدمة

٦

معامالت �أخرى

نوع اخلدمة

قيمة الر�سم
بالريال العماين

�صورة ر�سمية من احلكم

٢

جتديد الدعوى من ال�شطب
طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف
االتفاقي � ،أو بحكم املحكمة
الطعن فـي احلكم ال�صادر
بوقف الدعوى
طلب نفاذ معجل
طلب تعيني املحكمني ،
�أو عزلهم � ،أو ردهم

٢٠
١٠
١٠
١٠
٣٠

طلب رد اخلبري

١٠

طلب تف�سري احلكم

١٠

طلب �إغفال احلكم
لبع�ض الطلبات
ت�صحيح اخلط أ� املادي
واحل�سابي فـي احلكم

٥
٥

طلب املنع من ال�سفر

١٠

طلب الأمر بحب�س املدين

١٠

التظلم من الأمر بحب�س املدين

١٠
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قــــرار
رقــــم 2020/375
بنقل مقر املحكمة االبتدائية فـي والية العامرات
ا�ستنادا �إلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صــادر باملــر�س ــوم ال�سلطان ــي رق ــم ، 99/90
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقــم  2012/10ب�ش�أن تنظيم �إدارة �ش�ؤون الق�ضاء ،
و�إلــى الق ـ ــرار رقـ ـ ــم  2019/182بتحدي ــد مق ــر ونط ــاق اخت�صـ ــا�ص املحكمـ ــة االبتدائي ــة
فـي واليــة العامــرات ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ينقل مقــر املحكم ــة االبتدائية فـي والية العامرات من مقرها احلالـي �إلى مقرهـا اجلديـد
فـي مدينة النه�ضة  -املربع (املرحلة  )2فـي والية العامرات .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هـذا القـرار فـي اجلري ــدة الر�سمي ــة  ،ويعمــل ب ــه اعتب ــارا من � 11أكتوبر 2020م .
�صـدر فـي  20 :من �صفــــــــر 1442هـ
املـوافــــق  8 :من �أكتوبـــر 2020م
خليفـــــــة بــن �سعيـــــد البو�سعيـــــدي
رئي ـ ــ�س املحكمـ ـ ــة العليـ ـ ــا
نائـ ــب رئيـ ـ ــ�س املجلـ ـ ــ�س الأعل ــى للق�ض ـ ــاء
رئي�س جمل�س ال�شـ ـ�ؤون الإداري ــة للق�ضــاء
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعــــــالن
تعل ــن دائــرة امللكي ــة الفكريـة وفقا لأحكام املادة ( )4/24من قانــون حقوق امللكيــة ال�صناعيــة
ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم � ، 2008/67أنه مت جتديد مدة حماية النماذج ال�صناعية
امل�سجلة املذكورة باجلدول املرفق ملدة ( )5خم�س �سنوات �أخرى .
ا�ســــم ال�شركــــة

تاريـخ الت�سجيـل

م رقم النموذج ال�صناعي
1

OM/ID/2015/0004

�سورمياتريك ا�س.ايه

2015/7/21

2

OM/ID/2015/0006

فياز ام بي�/أو أ�نـور ام بي

2015/8/5

3

OM/ID/2015/00012

كوكرين جلف م.م.ح

2015/9/17

4

OM/ID/2015/00011

كوكرين جلف م.م.ح

2015/9/17

5

OM/ID/2012/0001

ال�شركة الوطنية ل�صناعة
الب�سكويت واحللويات املحدودة

2012/1/7

6

OM/ID/2015/0003

راين ريفري�شمنت�س �ش.م.ح

2015/3/30

7

OM/ID/2014/00011

فاليفرتك �ش.م.ل (اوف �شور)

2014/6/4

8

OM/ID/2014/00019

فاليفرتك �ش.م.ل (اوف �شور(

2014/10/12
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�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام قانون
(نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم . 2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 54320 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
منتجات م�صرفـية  ،قر�ض �إ�سكاين .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :البنك الوطني العماين (�ش.م.ع.ع)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  751 :ر.ب  112 :روي � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2008/2/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 93098 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اخلدمات امل�صرفـية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :البنك الوطني العماين (�ش.م.ع.ع)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  751 :ر.ب  112 :روي � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2015/2/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 111331 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إ�صالح و�صيانة �أنظمة مكربات ال�صوت و�صيانتها .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :قرية ال�سعادة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  164 :ر.ب � , 111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2017/7/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 112114 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شرق الأو�سط املتحدة لل�شحن واخلدمات اللوج�ستية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2017/8/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 120266 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للقرطا�سية والأدوات املكتبية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع نا�صر اجلابري احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صحار  ،حمافظة �شمال الباطنة � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2018/6/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 124331 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الفنادق .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع يعقوب بن كرم التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  340 :ر.ب  ، 512 :حمافظة الربميي � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2018/12/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 124332 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
فندق ومنتجع .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع يعقوب بن كرم التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  340 :ر.ب  512 :حمافظة الربميي � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2018/12/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 125573 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حمل ديكورات داخلية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :عبد الـله حميد ال�سناين للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  609 :ر.ب � , 133 ,111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/1/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 126802 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع الأجهزة الإلكرتونية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة حممد بن عو�ض بن �سعيد احلب�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ،حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/3/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 127849 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ا�ست�شارات هند�سة ال�سالمة والوقاية من احلريق .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :عبدالرحمن الهنائي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1633 :ر.ب � , 133 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/4/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129974 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة للحقائب وال�سلع اجللدية واملالب�س اجلاهزة املتخ�ص�صة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة نب�ض احلياة احلديثة للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1165 :ر.ب  ، 211 :والية �صاللة  ،حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/7/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 131072 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اخلدمات املت�صلة با�ستخراج النفط والغاز .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الطيف للخدمات الفنية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  287 :ر.ب  111 :غال ال�صناعية  ،والية بو�شر  ،حمافظة
م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/8/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 131202 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات بيع وت�أجري املالب�س اجلاهزة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :زينب العامرية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  881 :ر.ب � , 121 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/9/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 131479 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ريا�ض الأطفال .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :خطوة بخطوة نحو املوهبة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1636 :ر.ب  , 130 :والية بو�شر  ،حمافظة م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/9/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 131554 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمالب�س اجلاهزة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة الكليل ال�ساطع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ,حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/9/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132479 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الفنادق  ،املوتيالت  ،املنتجعات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة ال�سيفة للتنمية ال�سياحية �ش.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :القرم  ,والية بو�شر  ,حمافظة م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/10/24 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132683 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع الطابوق والبالط والرخام الطبيعي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الأركان لل�سرياميك �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  214 :ر.ب � , 122 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/11/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132701 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة برجنح للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :صحنوت  ،والية �صاللة  ,حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/11/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132735 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�صبغة وغ�سيل �أوتوماتيكية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جوارح حما�سة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية الربميي  ،حمافظة الربميي � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/11/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132915 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع منتجات العناية بالب�شرة وم�ستلزمات املر�أة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :آية للأعمال الدولية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  92 :ر.ب  118 :الغربة ال�شمالية  ,والية بو�شر  ،حمافظة
م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/11/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 133097 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الأ�سواق املركزية وما �شابهها .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سوق �صحلنوت التجاري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�سعادة  ،والية �صاللة  ،حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/11/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 133359 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاهي التي تقدم امل�أكوالت وامل�شروبات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :انوار امللدة للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  412 :ر.ب � , 314 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/12/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 133776 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
برنامج الكرتوين .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ملحة للم�شاريع والأعمال �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمافظة م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/12/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134564 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صنع احللويات ال�سكرية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع الفن املحدود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية ال�سيب  ،حمافظة م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/1/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134565 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صنع احللويات ال�سكرية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع الفن املحدود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية ال�سيب  ،حمافظة م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/1/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134566 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع الفن املحدود
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية ال�سيب  ،حمافظة م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/1/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134598 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع معدات الفنادق واملطاعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سحاب لال�ستثمار �ش.و.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ،حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/1/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134618 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع القهوة وم�شتقاتها .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :اجل�سور احلديثة للإبداع �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2510 :ر.ب � , 133 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/1/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135203 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
جممع �صحي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بركة ال�شرق الأو�سط �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  302 :ر.ب  112 :والية مطرح  ،حمافظة م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/2/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135341 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للفواكه واخل�ضراوات الطازجة والتمور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سعف للتمور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  620 :ر.ب  111 :والية �سمائل  ،حمافظة الداخلية � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/2/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135364 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع باجلملة والتجزئة للمواد الغذائية واال�ستهالكية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :التعاون العمانية لال�ستثمار �ش م ع م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3964 :ر.ب  111 :والية بو�شر  ،حمافظة م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/2/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135886 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع املنتجات الطبيعية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :صحاري الهجر للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2424 :ر.ب  130 :والية ال�سيب  ،حمافظة م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135956 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تعبئة الزيوت (التجميلية) بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للزيوت وم�شتقاتها .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :وليد جمعة العامري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  120 :ر.ب  120 :اخلوير ال�شمالية  ،والية بو�شر  ،حمافظة
م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135986 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إعالنية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة املوج م�سقط �ش.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :العذيبة ال�شمالية  ،والية بو�شر  ،حمافظة م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136008 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مغ�سلة �سيارات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :النجمة البعيدة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136045 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للزهور والنباتات الطبيعية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :صفـية للزهور والهدايا �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :احليل اجلنوبية  ،والية ال�سيب  ،حمافظة م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136051 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :علي بن م�سعود احلو�سني للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صحم  ،حمافظة �شمال الباطنة � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136216 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة (ت�شمل امل�شروبات) � ،شركات جتهيز الطعام متوين
و�إعا�شة  ،برادات  ،مطابخ �إعداد الوالئم للحفالت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :خدمات ال�شرق الأو�سط امللكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  103 :ر.ب � , 113 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/19 :
-36-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1361

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136308 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
عيادات طب الأ�سنان .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :برلنت الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صحار  ،حمافظة �شمال الباطنة � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/5/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136540 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
منتجات احلبوب لال�ستهالك احليواين  ,م�سحوق الأرز  ,م�سحوق الفول ال�سوداين
للحيوانات  ,ق�صب ال�سكر  ,هري�س  ,وجميع منتجات الفئة . 31
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة مطاحن �صاللة �ش.م.ع.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ,حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136541 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
منتجات احلبوب لال�ستهالك احليواين  ,م�سحوق �أرز العلف  ,م�سحوق الفول ال�سوداين ,
هري�س  ,ق�صب �سكر  ,قمح � ,شعري  ,دقيق  ,علف احليوانات  ,وجميع منتجات الفئة . 31
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة مطاحن �صاللة �ش.م.ع.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ،حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136557 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع االرز والبهارات والبقوليات واملك�سرات وامللح وال�سكر والفواكه املجففة والتمور والع�سل
�شاي وقهوة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شط العذيبة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  197 :ر.ب  121 :العذيبة اجلنوبية  ،والية بو�شر  ،حمافظة
م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136558 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الأرز والبهارات والبقوليات واملك�سرات وامللح وال�سكر والفواكه املجففة والتمور والع�سل
القهوة وال�شاي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شط العذيبة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  197 :ر.ب  121 :العذيبة اجلنوبية  ،والية بو�شر  ،حمافظة
م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136559 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الأرز والبهارات والبقوليات واملك�سرات وامللح وال�سكر والفواكه املجففة والتمور والع�سل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شط العذيبة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  197 :ر.ب  121 :العذيبة اجلنوبية  ،والية بو�شر  ،حمافظة
م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136739 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إنتاج وتعبئة مياه ال�شرب املعب�أة فـي عبوات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الآفاق العريبة املتميزة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/4 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136773 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع و�شراء ال�سيارات امل�ستعملة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :دار املجد احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  987 :ر.ب � , 112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136804 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور
وم�ستح�ضرات التجميل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :عزيزة اخل�صيبية للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136941 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقهى .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أ�صول النب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية امل�صنعة  ،حمافظة جنوب الباطنة � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137013 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للفواكه واخل�ضراوات الطازجة والتمور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة �صعفان ال�سباغ و�شريكه للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ,حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137056 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاوالت  ،االن�شاءات  ،احلفريات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الأ�سلوب احلديث للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  66 :ر.ب � , 116 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137105 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مطاعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع بركة املوز للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137125 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
غ�سيل وت�شحيم ال�سيارات  ،تبديل زيوت املركبات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة �أرزاق �أدم للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137150 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إنتاج خر�سانة جاهزة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بيت ال�شهامة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية بركاء  ،حمافظة جنوب الباطنة � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/6/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137390 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إ�صالح ال�سيارات واملركبات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة احل�صان الف�ضي العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137508 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مطهر (معقم) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة العمانية للعطور �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  39 :ر.ب � , 100 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/12 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137584 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حتليل النظم وت�صميم وبرجمة الربجميات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الفوا�صل لال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :حمافظة م�سقط � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137600 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الأندية الريا�ضية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :العروة الوثقى املتكاملة للتجارة �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137624 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صناعة اخلبز ومنتجاته .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أرخبيل ال�شرق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  17 :ر.ب � , 800 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137633 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تغليف الهدايا والعطور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع مروة الغ�سانية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ,حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137665 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة لالدوات الكهربائية ومتديداتها .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة ال�شيخ للخدمات املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�صناعيات اجلديدة  ،والية �صاللة  ,حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137746 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إنتاج الأفالم ال�سينمائية و�أ�شرطة الفـيديو و�أن�شطة ت�سجيل ال�صوت و�أن�شطة ما بعد
الإنتاج للأفالم ال�سينمائية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أبو �آالء اخلرو�صي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  375 :ر.ب  111 :اخلو�ض  ،والية ال�سيب  ،حمافظة م�سقط ,
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137756 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :عناقيد املجرة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صور  ,حمافظة جنوب ال�شرقية � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137800 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�أجري �أدوات ومعدات التعدين وحقول النفط .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :عبد اللـه بن حمد ال�شيذاين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1206 :ر.ب � , 122 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137836 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صالون جتميل ن�سائي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع االنعام املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  120 :ر.ب � , 120 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137863 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة
والبخور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�صنع تطوير لبان ظفار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ,حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137879 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة للهواتف النقالة وم�ستلزماتها .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�سباق الدولية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1417 :ر.ب � , 114 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137880 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للهواتف ولوازمها .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�سباق الدولية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1417 :ر.ب � , 114 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137898 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع املالب�س اجلاهزة وبيع احلقائب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الرثيا للأناقة واجلمال ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ,حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137908 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع منتجات العطور والبخور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :البيت الأ�سطوري احلديث
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية بركاء  ،حمافظة جنوب الباطنة � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/22 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137922 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
عيادة طبية تخ�ص�صية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ثريا �صالح الدين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1656 :ر.ب � , 114 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137926 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات التجميل وبيع العطور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة ال�سهام العنابي للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ،حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138048 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
و�ساطة العقارات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املوج للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138133 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خال�صات فواكه غري كحولية  ،جعة زجنبيل  ،م�شروبات ع�صري فواكه غري كحولية ،
م�شروبات م�صل اللنب  ،خال�صات لتح�ضري امل�شروبات  ،ع�صائر فواكه  ،ا�شربة لتح�ضري
امل�شروبات  ،مياه �شرب م�شروبات  ،مياه معدنية م�شروبات � ،شراب اللوز � ،شربات م�شروبات
م�شروبات غري كحولية � ،أقرا�ص حمالة للم�شروبات الفوارة  ،م�ساحيق للم�شروبات
الفوارة مياه غازية � 00320044 ،شراب فواكه غري كحويل  ،م�شروبات بروتينية للريا�ضيني
م�شروبات غري كحولية منكهة بنكهة القهوة  ،م�شروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�شاي
مرطبات غري كحولية  ،م�شروبات الطاقة  ،م�شروبات الفواكه املجففة غري الكحولية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :العقاد لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  42 :ر.ب  111 :الغربة ال�شمالية � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/10 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138200 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املطاعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مطعم الدهاريز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ,حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/12 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138289 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الأ�سواق املركزية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :عهد املدينة للمقاوالت �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ,حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138292 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ملح .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :قو�س الأجماد احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138297 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :اخلدمات امل�ساندة اخلا�صة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ,حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138309 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات وزينة واك�س�سوارات ال�سيارات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة �صاللة للخدمات امليكانكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ,حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138368 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إنتاج وتعبئة املياه املعدنية � ،صنع امل�شروبات الغازية املرطبة � ،إنتاج وتعبئة مياه ال�شرب فـي
عبوات  ،مكتب اال�سترياد والت�صدير .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املحيطات ال�صحية املنطقة احلرة ب�صاللة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية �صاللة  ,حمافظة ظفار � ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138782 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت  ،اال�سترياد والت�صدير .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الأح�ضار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3168 :ر.ب � , 112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/9/2 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 131279 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�أجري املالب�س الن�سائية اجلاهزة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :زينب العامري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  881 :ر.ب  121 :احليل اجلنوبية  ،والية ال�سيب  ،حمافظة
م�سقط � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/9/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135384 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الو�ساطة العقارية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :االختيار للم�شاريع املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  2803 :ر.ب  ، 122 :والية مطرح  ،حمافظة م�سقط � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/2/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 77540 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ذا اي�ست انديا كمباين هولدينجز بي تي ايي  .ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  150 :اور�شرد رود  ,اور�شرد بالزا � ,سنغافورة � , 238841سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب 2012/11/26 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 85898 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ذا �إي�ست �إنديا كومباين هولد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  150 :اور�شرد رود � ،أور�شرد بالزا � ،سنغافورة � ، 238841سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب 2014/2/13 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 89061 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
التبغ و�أدوات املدخنني والثقاب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :ستار بوز توباكو انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  1889 :دبليــو كومنولــث افـينيـ ــو فولتـ ــرون �س ـ ــي اي ــه , 92833-3028
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2014/8/13 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90223 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
التبغ � ،أدوات املدخنني  ،الكربيت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بي ام جي اند�سرتيز �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :اجلزيرة احلمراء  ،املنطقة احلرة  ،ر�أ�س اخليمة  ،الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2014/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 90363 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :اخلياط لال�ستثمار ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :آي  -راي�س  ،الطابق � ، 35ص.ب  11245 :دبي  ،الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2014/9/30 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 115922 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البرية واملياه املعدنية واملياه الغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية  ،م�شروبات
الفواكه وع�صائر الفاكهة  ،والع�صائر وغريها من امل�ستح�ضرات ل�صنع امل�شروبات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بي �أم جي اند�سرت �ش.م.ح () BMJ Industries FZ CO
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 31053 :اجلزيرة احلمراء  ،ر�أ�س اخليمة  ,الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2018/1/11 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 117744 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات عر�ض ال�سلع واملنتجات  ،خدمات توزيع العينات  ،خدمات الدعاية والإعالن ،
الإعالن على �شبكة الإنرتنت على �شبكة الكمبيوتر  ،عر�ض الب�ضائع على و�سائل االت�صال
لأغرا�ض البيع بالتجزئة  ،و�إدارة الأعمال واال�ست�شارات التنظيمية  ،خدمات اال�ستعانة
مب�صادر خارجية (م�ساعدة الأعمال)  ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال  ،خدمات درا�سات ال�سوق
ا�ست�شارات تنظيم الأعمال  ،اخلدمات اال�ست�شارية لإدارة الأعمال  ،ا�ست�شارات الأعمال
املهنية  ،تنظيم املعار�ض لأغرا�ض جتارية �أو �إعالنية  ،تنظيم املعار�ض التجارية لأغرا�ض
جتارية �أو �إعالنية  ،خدمات مقارنة الأ�سعار  ،خدمات الإدارة التجارية للرتخي�ص
للب�ضائع واخلدمات من الآخرين  ،خدمات جتميع الإح�صاءات  ،تنظيم عرو�ض الأزياء
لأغرا�ض ترويجية  ،والتفاو�ض و�إبرام املعامالت التجارية لأطراف ثالثة  ،خدمات توفـري
املعلومات التجارية عرب موقع على �شبكة الإنرتنت  ،خدمات وكالة اال�سترياد والت�صدير ،
خدمات الداللة  ،خدمات ترويج املبيعات للآخرين  ،خدمات امل�شرتيات للآخرين (�شراء
ال�سلع واخلدمات لل�شركات الأخرى)  ،خدمات البحوث الت�سويقية  ،وتوفـري �سوق على
الإنرتنت للم�شرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات � ،إدارة �ش�ؤون املوظفـني  ،خدمات �إعادة
التوطني لل�شركات  ،خدمات ت�أجري الآالت واملعدات املكتبية  ،تنظيم املعلومات فـي قواعد
بيانات احلا�سوب  ،خدمات محرك البحث الأمثل لتعزيز املبيعات  ،خدمات حت�سني حركة
املرور على موقع الويب  ،وحتديث و�صيانة البيانات فـي قواعد بيانات احلا�سوب  ،املحا�سبة
تدقيق الأعمال  ،ت�أجري �آالت البيع  ،خدمات البحث عن الرعاية  ،ت�أجري نقاط البيع ،
وخدمات البيع بالتجزئة �أو باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدالنية والبيطرية وال�صحية
والإمدادات الطبية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :يو�شوب كوم املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :هوجن كوجن
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :شقة�/أرم �إم �سى � /13 ،إف  ،مبنى هارفارد التجاري � 105-111 ،شارع
توم�سون  ،وان ت�شاي  -هونغ كونغ  ,هوجن كوجن
تاريخ تقدمي الطلب 2018/3/18 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 117988 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اللحوم والأ�سماك والدواجن والطرائد  ،م�ستخل�صات اللحوم والفواكه واخل�ضراوات
املحفوظة واملجمدة واملجففة واملطبوخة  ،الهالم واملربى والكومبوت بي�ض  ،احلليب
ومنتجات الألبان  ،زيوت ودهون غذائية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ذا فري�ش ماركت �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :امليناء اجلاف � ،ص.ب  ، 294040 :جمارك امليناء اجلاف  ،دبي ،
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2018/3/26 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 117989 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهــوة اال�صطناعيــة  ،الأرز  ،التابيوكــا وال�ساجــو  ،الدقــيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب  ،اخلبز واملعجنات واحللويات .الثلوج  ،ال�سكر والع�سل
والع�سل الأ�سود  ،اخلمرية  ،م�سحوق اخلبز  ،ملح  ،خردل  ،اخلل وال�صل�صات (التوابل) ،
التوابل  ،جليد .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ذا فري�ش ماركت �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :امليناء اجلاف � ،ص.ب  ، 294040 :جمارك امليناء اجلاف  ،دبي ,
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2018/3/26 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 117990 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
احلبوب واملنتجات الزراعية والب�ستانية واحلرجية غري املدرجة فـي فئات �أخرى  ،احليوانات
احلية  ،الفواكه واخل�ضراوات الطازجة  ،بذور  ،النباتات والزهور الطبيعية  ،املواد الغذائية
للحيوانات � ،شراب ال�شعري .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ذا فري�ش ماركت �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :امليناء اجلاف � ،ص.ب  ، 294040 :جمارك امليناء اجلاف  ،دبي ,
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2018/3/26 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 117991 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
البرية واملياه املعدنية واملياه الغازية وغريها من امل�شروب ــات غري الكحوليــة  ،م�شروبــات
الفاكهة وع�صائر الفاكهة � ،شراب وم�ستح�ضرات �أخرى ل�صنع امل�شروبات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ذا فري�ش ماركت �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :امليناء اجلاف � ،ص.ب  ، 294040 :جمارك امليناء اجلاف  ،دبي ,
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2018/3/26 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 118373 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املالبــ�س  ،معاطــف الريــاح  ،ال�ستــرات املبطنــة من الداخل بري�ش الإوز للدفء  ،الأفرهول
( ، )overallsالبلوزات  ،القم�صان  ،البدل  ،البنطال  ،املالب�س اخلارجية outer clothing
ال�صدريات  ،املعاطف  ،املالب�س املقاومة للبلل  ،الف�ساتني  ،الفانيلة الريا�ضية  ،املعاطف ،
ال�سرتات (مالب�س)  ،املالب�س امل�صنوعة من اجللد ال�صناعي  ،املالب�س اجللدية  ،العباءات
البان�شو  ،الكيمونو  ،التنورة البنطالية  ،التي �شريت  ،الثياب داخلية  ،ف�ساتني الفرح ،
املالب�س التي تغطي ال�صــدر  ، corseletsلبــا�س النــوم  ،املالبــ�س اخلا�صــة بالريا�ضيــة
مالب�س راكبي الدراجات  ،لبا�س ال�سباحة � ،صندوق اال�ستحمام  ،الأحذية  ،القبعات ،
اجلورب  ،القفازات (مالب�س)  ،الأو�شحة امل�صنوعة من احلرير �أو القما�ش ، mantillas
الأو�شحة  ،ربطات العنق  ،احلجاب (املالب�س)  ،امل�شدات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شنزن �آلي�س التجارة الإلكرتونية املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :دي  ، 12مبنى يانغوانغواى � ،شارع نانهاى  ،حي نان�شان � ،شنزن ,
ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2018/4/10 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 119320 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
العد�ســات امل�ضــادة لالنعكــا�س  ,العد�سات اخلــام للعد�ســات الال�صقـة  ,العد�سات اخلام
للعد�سات العني  ,العد�سات اخلام لال�ستخدام فـي ت�صنيع العد�سات  ،العد�سات عن قرب
العد�سات العني املغلفة  ،العد�سات اخلام العد�سات الال�صقة  ،العد�سات الال�صقة لت�صحيح
العد�سات (الب�صريات)  ،عد�سات ت�صحيحية العد�سات الت�صحيحية  ،عد�سات ت�صحيحية
الرتدائها كحماية للعني للألعاب الريا�ضية  ،عد�سات النظارات  ،النظارات ذات عد�سات
تر�شيح مزدوجة التدرج  ،النظارات بعد ت�صفـية العد�سات  ،النظارات ذات العد�سات الأر�ضية
النظارات ذات العد�سات احلرارية  ،النظارات ذات العد�سات املظللة  ،العد�سات اجلاهزة
للنظــارات  ،العد�ســات اجلاهــزة للنظــارات ال�شم�سيــة  ،عد�سـات ال�صقــة مرنــة العد�ســات
الزجاجية  ،عد�سة العني  ،العد�سات اخلام ومنها عد�سة لت�صحيح الب�صر  ،العد�سات اخلام
لال�ستخدام فـي العد�سات العينية  ،العد�سات اخلام لال�ستخدام فـي العد�سات الب�صرية.
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الهالميات املائية الب�صرية كونها العد�سات اخلام  ،العد�سات الال�صقة  ،العد�سات الب�صرية
لت�صحيح الر�ؤية  ،عد�سات ب�صرية  ،العد�سات الب�صرية لال�ستخدام مع النظارات  ،العد�سات
الب�صرية لال�ستخدام مع النظارات ال�شم�سية .العد�سات البال�ستيكية  ،عد�سات العني
امل�صنوعة من البوليكاربونات  ،عد�سات النظارات العد�سات للنظارات ال�شم�سية  ،النظارة
طبية  ،النظارات � ،إطارات النظارات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :إي�سيلور �أمريا بي تي �إي املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  201 :كاالراجن بارو  ، #30-00 ،مبنى �إ�سيلور �أي � -سنغافورة , 339338
�سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب 2018/5/14 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 119681 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية � ،أرز  ،تابيوكا و�ساجو  ،طحني وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب  ،اخلبز واملعجنات واحللويات  ،الثلوج وال�سكر والع�سل والع�سل الأ�سود
اخلمرية  ،م�سحوق اخلبز  ،ملح  ،خردل  ،اخلل وال�صل�صات (التوابل)  ،التوابل  ،اجلليد ،
عجينة اللوز  ،معجون الكعك  ،م�سحوق الكعك  ،املنكهات للكعك غري الزيوت الأ�سا�سية ،
�شوكوالتة  ،الك�سرتد  ،طحني  ،احللويات  ،الزبادي املجمد (حلويات )  ،اجللوكوز للطهي
املقا�صد  ،مثلجات  ،الفطائر  ،عجينة اللوز  ،البيتزا  ،حلوى اللوز  ،ال�سكر  ،احللويات ،
الفطائر  ،دقيق القمح .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة الماركيز �إنرتنا�شيونال ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 74476 :دبي  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2018/5/28 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان

-66-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1361

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 120014 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقاوالت واملن�ش�آت واملباين .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة �آ�سيا الأولى للمقاوالت العامة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  3346 :ال�شارقة  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2018/6/19 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 120016 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقاوالت واملن�ش�آت املعدنية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة دار احلديد للإن�شاءات �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ال�شارقة  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2018/6/19 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 120017 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أعمال تركيب املعدات الكهروميكانيكية و�صيانتها .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة مبكو للأعمال الكهروميكانيكية �ش ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ر�أ�س اخليمة  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2018/6/19 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 121513 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املعادن غري النفـي�سة و�سبائكها  ،م�صنوعات حدادة  ،ال�صفائح املعدنية ومكوانتها والواردة
جميعها بالفئة . 6
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أبل انرتنا�شيونال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :اجلناح  - 1الدور 2مبنى ماهيرتا بن �سيناباتي بابات مارج دادار
وي�ست مومباي اي  , 028-400الهند
تاريخ تقدمي الطلب 2018/8/26 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 121686 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط احلكومي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :هانغ زوفنمارت �أي-تريدنغ نتوورك تكنولوجي كو .ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :مينغ هاو مبنى رقم  ، 1688مكتب رقم  506بن�شنغ روود  ،ت�شانغى
�سرتيت  ،بينجياجن دي�سرتيكت  ،هاجنزو  -زياجن بروفـين�س  ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2018/9/2 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب  131 :احلمرية � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 122636 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
العطور  ،وامل�ستح�ضرات املعطرة  ،مزيالت الروائح املعطرة للج�سم  ،رذاذ اجل�سم املعطر ،
رذاذ الغرفة املعطر  ،الكولونيا  ،ال�صابون  ،الزيوت العطرية للعطور والروائح  ،م�ستح�ضرات
العطور  ،الهالم � ،أمالح اال�ستحمام  ،م�ستح�ضرات التجميل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :يا�سني ن�صار ح�سني �سايانى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :فـيال رقم � 27إيه � ،شارع رقم  ، 48خلف الهجرة واجلوازات  ،اجلافلية ،
دبي  -الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2018/10/9 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 124127 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شينزن لونغ �سينز �إلكرتونيك�س كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :إيه بى �سي دى �إى �إف  ، 1مبنى  ، 1فاينن�شال باي�س  ،رقم  ، 8كيفا رود ،
هاي تك بارك  ،مقاطعة نان�شان � ،شينزن  ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2018/11/29 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل � :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 124514 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ماكينات خلط ع�صارات كهربائية غ�ساالت ال�صحون  .مطاحن النب  ،بخالف اليد العاملة ،
معاجلات غذائية كهربائية  ،الغ�ساالت (الغ�سيل) �ضواغط للثالجات من�ش�آت الغبار املنهكة
لأغرا�ض التنظيف  ،تنظيف الأجهزة با�ستخدام البخار  .الطابعات ثالثية الأبعاد .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جواجن دونغ �أوببو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :رقم  ، 18هاى بن رود  ،ووت�شا  ،ت�شانغ �آن  ،دونغ غوان  ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2018/12/16 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 124516 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهـ ــزة الإ�ض ــاءة واملن�ش ـ ـ ـ�آت �أوانـ ــي الطب ـ ــخ الكهربائيــة  ،جه ـ ــاز التربي ـ ــد
والآالت  ,ثالج ــات  ,من�ش�آت تر�شيح الهواء جهاز ت�سخني كهربائي جتهيزات
الري  ،التلقائي  ،جتهيزات احلمام من�ش�آت تنقية املياه  ،م�شعات كهربائية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جواجن دونغ �أوببو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :رقم  ، 18هاى بن رود  ،ووت�شا  ،ت�شانغ �آن  ،دونغ غوان  ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2018/12/16 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 124517 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�سيارة كهربائية � ،سيارات حتكم عن بعد  ،غري الألعاب � ،سيارات كهربائية � ،سيارات بدون
�سائق (�سيارات ذاتية احلكم)  ،م�ضخات لإطارات الدراجات  ،عربات � ،إطارات لعجالت
املركبات  ،مالب�س �إ�صالح للأنابيب الداخلية  ،الطائرات بدون مقاعد ال�سالمة للأطفال
للمركبات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جواجن دونغ �أوببو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :رقم  ، 18 :هاى بن رود  ،ووت�شا  ،ت�شانغ �آن  ،دونغ غوان  ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2018/12/16 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 124518 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�ألعاب  ،جهاز لاللعاب �ألعاب ذكية لعبة ال�سيارات �ألعاب الأطفال  ،طائرات بدون طيار
(�ألعاب) لعبة الروبوتات جهاز تدريب اجل�سم � ،آالت للتمارين الريا�ضية  ،قفازات للألعاب
الواح التزحلق .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جواجن دونغ �أوببو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :رقم  ، 18 :هاى بن رود  ،ووت�شا  ،ت�شانغ �آن  ،دونغ غوان  ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2018/12/16 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 124519 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
معلومات الإ�صالح تركيب الأجهزة الكهربائية والإ�صــالح  ،تركيــب و�صيانــة و�إ�صــالح
�أجهزة الكمبيوتر  ،قمع التداخل فـي الأجهزة الكهربائية � ،إ�صالح �أجهزة ت�صوير  ،ال�ساعة
وم�شاهدة �إ�صالح  ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة تركيب الهاتف والإ�صالح ،
تركيب و�إ�صالح املرافق الريا�ضية الرتفـيهية  ،ترميم الأعمال الفنية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جواجن دونغ �أوببو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :رقم  ، 18 :هاى بن رود  ،ووت�شا  ،ت�شانغ �آن  ،دونغ غوان  ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2018/12/16 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 124520 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
برامج الكمبيوتر امل�سجلة �أجهزة الكمبيوتر  ،جهاز معاجلة البيانات املا�سحات ال�ضوئية
(معدات معاجلة البيانات)  ،البطاقات الذكية (بطاقات الدوائر املتكاملة)  ،برنامج �ألعاب
الكمبيوتر  .smartglassesال�ساعات الذكية  ،حلقات ذكية �أجهزة كمبيوتر قابلة لالرتداء
املا�سحات ال�ضوئية ثالثية الأبعاد امل�ساعدون الرقميون ال�شخ�صيون ( )PDAمن�صات
برامج الكمبيوتر  ،امل�سجلة �أو القابلة للتنزيل  ،محطات �شا�شة تعمل باللم�س التفاعلية
الروبوتـات الروبوتيــة مع الذك ــاء اال�صطناع ــي � ،ألواح الكتابة التفاعليــة الإلكرتونيــة
الكرونوغرافات(جهاز ت�سجيل الوقت) جهاز التعرف على الوجه املا�سحات ال�ضوئية
البيومرتية ال�صور ثالثية الأبعاد � ،آالت الفاك�س �صناديق الإ�ضائة � ،أدوات مالحية �أدوات
االت�صاالت الب�صرية تعقب الن�شاط القابل لالرتداء هاتف خليوي  ،الهواتف الذكية
الهواتف الذكية على �شكل �ساعة  ،يغطي للهواتف الذكية  ،حاالت الهاتف املحمول
�أفالم واقية تتكيف ل�شا�شات الهاتف املحمول � ،أ�شرطة الهاتف اخلليوي  ،يقف تكييفها
للهواتف النقالة � ،أجهزة االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية فـي �شكل جموهرات  ،الع�صي
 selfieلال�ستخدام مع الهواتف الذكية  ،خزانات ملكربات ال�صوت م�شغالت الو�سائط
املحمولة �سماعات � ،أدوات التدري�س الكتب ال�صوتية � ،سماعات الواقع االفرتا�ضي روبوتات
مراقبة الأمن �شا�شات عر�ض الفـيديو القابلة لالرتداء  ،الكامريات  ،جهاز قيا�س ال�سرعة
(ت�صوير) العد�سات  .selfieالأجهزة الب�صرية والأدوات  ،كبالت � USBشريحة �إلكرتونية
جهاز �أ�شباه املو�صالت مفاتيح كهربائية محوالت كهربائية �شا�شات الفـيديو �شا�شات تعمل
باللم�س جهاز التحكم عن بعد  ،املفاتيح الإلكرتونية الرئي�سية يجري جهاز التحكم عن
بعد  ،نظارات  ،بطاريات كهربائية �شواحن للبطاريات الكهربائية بطاريات قابلة لل�شحن
الر�سوم املتحركة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جواجن دونغ �أوببو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :رقم  ، 18هاى بن رود  ،ووت�شا  ،ت�شانغ �آن  ،دونغ غوان  ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2018/12/16 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  , 474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 124521 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الداعية والإعالن  ،عر�ض الب�ضائع على و�سائل االت�صال  ،لأغرا�ض البيع
بالتجزئة  ،الإعالن على �شبكة الإنرتنت على �شبكة الكمبيوتر  ،توفـري املعلومات التجارية
عرب موقع على �شبكة الإنرتنــت  ،تنظيــم املعار�ض لالغــرا�ض التجاريــة �أو الإعالنيــة ،
توفـري �سوق على الإنرتنت للم�شرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات  ،ت�سويق  ،الت�سويق فـي
�إطار ن�شر الربجميات  ،ترويج املبيعات للآخرين  ،حتديث و�صيانة البيانات فـي قواعد
بيانات الكمبيوتر  ،ت�أجري �آالت البيع ت�أجري مواقف البيع خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات
ال�صيدالنيةوالبيطرية وال�صحية واللوازم الطبية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جواجن دونغ �أوببو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :رقم  ، 18هاى بن رود  ،ووت�شا  ،ت�شانغ �آن  ،دونغ غوان  ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2018/12/16 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 124522 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات تعليمية  ،تنظيم امل�ؤمترات وعقدها  ،تقدمي خدمات املكتبات توفـري من�شورات
الكرتونية على الإنرتنت الميكن تنزيلها  ،ن�شر �شريط فـيديو توفـري مو�سيقى على
الإنرتنت  ،غري قابلة للتنزيل  ،خدمات الألعاب املقدمة على �شبكة الإنرتنت من �شبكة
الكمبيوتر  ،خدمات النادي ال�صحي (تدريب على ال�صحة واللياقة )  ،ت�أجري لعبة ت�أجري
معدات الألعاب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جواجن دونغ �أوببو موبايل تيليكوميونيكي�شن كورب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :رقم  ، 18هاى بن رود  ،ووت�شا  ،ت�شانغ �آن  ،دونغ غوان  ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2018/12/16 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 125252 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الدعاية والإعالن � ،إدارة الأعمال � ،إدارة الأن�شطة التجارية  ،الأعمال املكتبية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة اخلياط لال�ستثمار �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بناية اي رايز الطابق � 35ص.ب � 11245 :إمارة دبي  ,الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/1/10 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 125382 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الأبواب غري املعدنية و�إطارات الأبواب غري املعدنية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ما�سونيت كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :وان تامبا �ستي �سنرت  201 -نورث فرانكلني �سرتيت �سويت ، 300
تامبا  -فلوريدا  , 33602الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2019/1/16 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
حــــــــق الأولويــــــة  ( :رقم الأولوي ـ ـ ــة  - 038915/88 :تاريخ الأولوي ـ ـ ــة ، 2019/2/12 :
بلد الأولوي ـ ـ ــة  :الواليات املتحدة الأمريكية)
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 125437 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الهواتف الذكية  ،والهواتف املحمولة  ،علب الهواتف املحمولة  ،و�أغطية الهواتف املحمولة
والأفالم الواقية املعدة للهواتف الذكية � ،أجهزة حمل للهواتف املحمولة � ،سماعات الر�أ�س
�سماعات للهواتف املحمولة  ،ع�صي  Selfieلال�ستخدام مع الهواتف الذكية  ،عد�سات Selfie
كابالت  ، USBمحوالت الطاقة  ،البطاريات الكهربائية � ،شواحن البطارية � ،شواحن
البطارية املتنقلة (بطاريات قابلة لل�شحن)  ،خزائن ملكربات ال�صوت � ،سماعات ال�سلكية ،
ال�شواحن اال�سلكية  ،جهاز  GPSمالحة  ،تطبيقات برامج الهاتف املحمول القابلة للتنزيل
�أجهزة تلفزيون  ،نظارات ذكية � ،ساعات ذكية � ،أجهزة كمبيوتر اللوحية � ،أجهزة كمبيوتر
ال�شخ�صية  ،تليفزيونات � ،أنظمة املالحة والتحكم لل�سيارات  ،الأجهزة ال�سمعية والب�صرية
داخل ال�سيارة ونظام الرتفـيه � -أجهزة التحكم فـي مواقف ال�سيارات �أوتوماتيكيا  ،الهواتف
املحمولة و�أجهزة ال�سيارات � ،أجهزة الكمبيوتر والربجميات لال�ستخدام فـي ال�سيارات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فـيفو موبايل كوميونيك�شن كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  283 :بى بى كيه رود  ،وو�شا  ،ت�شانغ �أن  ،دوجنوان  ،غوانغدونغ ,
ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2019/1/20 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 127540 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
التبغ � ،أدوات املدخنني  ،الكربيت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بي �إم جيه �إند�سرتيز �إف زى� -إل �إل �سى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 31053. :اجلزيرة احلمراء  ،ر�أ�س اخليمة  ,الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/4/7 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 127653 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
قناطري � ،أقنعة مخدرة  ،جهاز الت�شخي�ص للأغرا�ض الطبية  ،الأجهزة والأدوات الطبية
الأجهزة والأدوات البيطرية  ،موازين احلرارة للأغرا�ض الطبية  ،مرت الأوك�سجني فـي
الدم  ،جهاز ر�صد معدل �ضربات القلب  ،مراقبو �ضغط الدم  ،جهاز العالج الطبيعي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة يونيميد ميدكال �سابليز  ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :الطابق  5و ، 6مبنى  ، 8نانغانغ املنطقة ال�صناعية الثالثة  ،جزء ب ،
�شيان  ،بوان � ،شنزن  ،جواجندوجن  ،جمهورية ال�صني ال�شعبية ,
ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2019/4/9 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 127938 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الهواتف املحمولة والذكية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فـيفو موبايل كوميونيكي�شن كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  238 :بي بي كية رود /وو�شا  ،دوجنوان  ،غوانغدونغ  ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2019/4/18 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 128808 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
زيت جوز الهند البكر  ،زيت جوز الهند البكر املمتاز  ،حليب جوز الهند  ،كرمي جوز الهند
حليب جوز الهند اخلفـيف � ،شراب حليب جوز الهند الطبيعى � ،شراب حليب جوز الهند
نكهة ال�شوكوالته � ،شراب حليب جوز الهند نكهة الفانيليا � ،شراب حليب جوز الهند بنكهة
املاجنو � ،شراب حليب جوز الهند نكهة القهوة � ،شراب نكهة حليب جوز الهند بالفراولة
دقيق جوز الهند  ،جوز الهند املجفف القابل للدهن الناعم عالية الدهون  ،جوز الهند
املجفف القابل للدهن املتو�سط عالية الدهون  ،جوز الهند املجفف القابل للدهن الناعم
منخف�ضة الدهون  ،جوز الهند املجفف القابل للدهن اخل�شن منخف�ضة الدهون  ،جوز
الهند منخف�ض الدهون املجففة  ،ماء جوز الهند  ،جوز الهند هري�س  ،جوز الهند القابل
للدهن بنكهة ال�شوكوالته  ،جوز الهند القابل للدهن بنكهة الفانيليا  ،جوز الهند االقابل
للدهن  ,بنكهة ال�شوكوالته مع البندق  ،جوز الهند القابل للدهن  -بنكهة ال�شوكوالتة
البي�ضاء  ،جوز الهند القابل للدهن بنكهة ال�شوكوالتة البي�ضاء مع الكاجو  ،جوز الهند
القابل للدهن � ،سكر جوز الهند  ،خل جوز الهند  ،دب�س جوز الهند  ،رقائق جوز الهند
املحم�صة  ،خبز جوز الهند  ،رقائق جوز الهند املحالة � ،شرائح جوز الهند بنكهة الو�سابي ،
رقائق جوز الهند قليلة امللوحة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نارا كوكو الند ( برايفت ) ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سريالنكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ماواثاما  ،دانكوتوا � ,سريالنكا
تاريخ تقدمي الطلب 2019/5/23 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 128810 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
زيت جوز الهند البكر  ،زيت جوز الهند البكر املمتاز  ،حليب جوز الهند  ،كرمي جوز الهند
حليب جوز الهند اخلفـيف � ،شراب حليب جوز الهند الطبيعي � ،شراب حليب جوز الهند
نكهة ال�شوكوالته � ،شراب حليب جوز الهند نكهة الفانيليا � ،شراب حليب جوز الهند بنكهة
املاجنو � ،شراب حليب جوز الهند نكهة القهوة � ،شراب نكهة حليب جوز الهند بالفراولة
دقيق جوز الهند  ،جوز الهند املجفف القابل للدهن الناعم عالية الدهون  ،جوز الهند
املجفف القابل للدهن املتو�سط عالية الدهون  ،جوز الهند املجفف القابل للدهن الناعم
منخف�ضة الدهون  ،جوز الهند املجفف القابل للدهن اخل�شن منخف�ضة الدهون  ،جوز
الهند منخف�ض الدهون املجففة  ،ماء جوز الهند  ،جوز الهند هري�س  ،جوز الهند القابل
للدهن بنكهة ال�شوكوالتة  ،جوز الهند القابل للدهن بنكهة الفانيليا  ،جوز الهند االقابل
للدهن  ،بنكهة ال�شوكوالتة مع البندق  ،جوز الهند القابل للدهن  ،بنكهة ال�شوكوالتة
البي�ضاء  ،جوز الهند القابل للدهن بنكهة ال�شوكوالته البي�ضاء مع الكاجو  ،جوز الهند
القابل للدهن � ،سكر جوز الهند  ،خل جوز الهند  ،دب�س جوز الهند  ،رقائق جوز الهند
املحم�صة  ،خبز جوز الهند  ،رقائق جوز الهند املحالة � ،شرائح جوز الهند بنكهة الو�سابي ،
رقائق جوز الهند اململحة طفـيفة  ،وجبة خفـيفة من جوز الهند وال�سكر وامللح .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نارا كوكو الند ( برايفت) ليمتيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سريالنكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ماواثاما  ،دانكوتوا � ,سريالنكا
تاريخ تقدمي الطلب 2019/5/23 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 128811 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�شراب حليب جوز الهند الطبيعى � ،شراب حليب جوز الهند نكهة ال�شوكوالتة � ،شراب
حليب جوز الهند نكهة الفانيليا � ،شراب حليب جوز الهند بنكهة املاجنو � ،شراب حليب جوز
الهند نكهة القهوة � ،شرب نكهة حليب جوز الهند بالفراولة  ،ماء جوز الهند .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نارا كوكو الند ( برايفت ) ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سريالنكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ماواثاما  ،دانكوتوا � ,سريالنكا
تاريخ تقدمي الطلب 2019/5/23 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب  131 :احلمرية � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 128812 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الهواتف الذكية  ،والهواتف املحمولة  ،علب الهواتف املحمولة  ،و�أغطية الهواتف املحمولة ،
والأفالم الواقية املعدة للهواتف الذكية � ،أجهزة حمل للهواتف املحمولة � ،سماعات الر�أ�س ،
�سماعات للهواتف املحمولة  ،ع�صي  Selfieلال�ستخدام مع الهواتف الذكية  ،عد�سات Selfie
كابالت  ، USBمحوالت الطاقة  ،البطاريات الكهربائية � ،شواحن البطارية � ،شواحن
البطارية املتنقلة (بطاريات قابلة لل�شحن)  ،خزائن ملكربات ال�صوت � ،سماعات ال�سلكية ،
ال�شواحن اال�سلكية  ،جهاز  GPSمالحة  ،تطبيقات برامج الهاتف املحمول القابلة للتنزيل
�أجهزة تلفزيون  ،نظارات ذكية � ،ساعات ذكية � ،أجهزة كمبيوتر اللوحية � ،أجهزة كمبيوتر
ال�شخ�صية  ،تليفزيونات � ،أنظمة املالحة والتحكم لل�سيارات  ،الأجهزة ال�سمعية والب�صرية
داخل ال�سيارة ونظام الرتفـيه � ،أجهزة التحكم فـي مواقف ال�سيارات �أوتوماتيكيا  ،الهواتف
املحمولة و�أجهزة ال�سيارات � ،أجهزة الكمبيوتر والربجميات لال�ستخدام فـي ال�سيارات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فـيفو موبايل كوميونيك�شن  ،كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  283 :بي كيه رودن وو�شا  ،ت�شانغ �إن  ،دوجنوان  ،غواندونغ  ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2019/5/23 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
-80-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1361

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129614 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
التبغ � ،أدوات املدخنني  ،الكربيت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بي ام جيه �إند�سرتيز �إف زي � -إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 31053 :اجلزيرة احلمراء -ر�أ�س اخليمة  ,الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/6/25 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل � :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 129737 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الهواتف النقالة  ،الهواتف الذكية  ،علب الهواتف النقالة  ،اجلرابات اخلا�صة بالهواتف
النقالة � ،شا�شات حماية الهواتف النقالة  ،منا�صب اخلا�صة بالهواتف النقالة  ،ال�سماعات
ال�ضخمة بالهواتف النقالة � ،سماعات الر�أ�س  ،وع�صي ال�سيلفـي لال�ستخدام مع الهواتف
الذكية  ،كابالت نقل البيانات  ،محوالت الطاقة  ،بطاريات كهربائية � ،إجازة �شحن
البطاريات باور بانك للهواتف النقالة( البطاريات القابلة لل�شحن)  ،مكربات �صوت ،
مكربات �صوت الذكية  ،ال�سماعات الر�أ�سية الال�سلكية للهواتف النقالة � ،أجهزة �شحن
الال�سلكية � ،أجهزة كمبيوتر  ،النظارات الذكية  ،ال�ساعات الذكية  ،احلوا�سب اللوحية ،
مفكرة فـي �شكل كمبيوتر �صغري  ،تلفزيون  ،التلفزيون الذكية � ،سماعات الال�سلكية ،
املكربات �صوت الال�سلكية و�سائر املنتجات التي ت�شتمل فـي الفئة . 9
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فـيفو موبايل كوميونيك�شن كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  383 :بي بي كيه رود  ،وو�شا  ،ت�شانغ ان  ،دوجنوان  ،غواندونغ  ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2019/7/1 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 474 :ر.ب � ،113 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 131643 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
معدات الوقاية وال�سالمة ال�شخ�صية للوقاية من احلوادث �أو الإ�صابات (غرياملخ�ص�صة
للأداء الريا�ضي)  ،وت�شمل املالب�س الواقية  ،والقفازات وامل�آزر ومالب�س حماية والوقاية
للأذرع والأكمام وال�سيقان والأحذية الواقية غري املخ�ص�صة لال�ستخدام الطبي  ،نظارات
الواقية � ،أجهزة التنف�س ال�صناعية غري املخ�ص�صة لال�ستخدام الطبي  ،وت�شمل �أقنعة
الغبار التي ميكن التخل�ص منها  ،و�أجهزة التنف�س ال�صناعي لال�ستعمال املفرد والقابلة
لإعادة اال�ستخدام  ،و�أجهزة التنف�س ال�صناعي لتنقية الهواء و�أقنعة الغاز  ،معدات الوقاية
لتغطية وحماية الأذن  ،معدات حماية الر�أ�س على �شكل خوذات ال�سالمة  ،والقبعات
ال�صلبة  ،نظارات ال�سالمة  ،ونظارات ال�سالمة والدروع حلماية الوجه .جهاز الوقاية من
ال�سقوط للعاملني � ،أي �شبكات الأمان  ،القما�ش امل�شمع للأمان � ،إ�شارات ال�سالمة فـي
�شكل �أنظمة �إ�شارات م�ضيئة �أو ميكانيكية  ،عالمات ال�سالمة امليكانيكية � ،أحزمة التقييد
خا�صة مدجمة فـي مالب�س ال�سالمة للعمال � ،أحزمة الأمان ب�شكل خا�ص املدجمة فـي
مالب�س ال�سالمة العمال � ،أحزمة الأمان والت�أمني اخلا�صة املدجمة فـي مالب�س ال�سالمة
للعمال � ،سرتات ال�سالمة � ،سرتات الأمان ال�سالمة  ،حبال البقاء ( التثبيت) � ،أحزمة
الأمان � ،أحزمة الأمان مع ممت�ص ال�صدمات املتكامل  ،ما�صات الطاقة لأجهزة الوقاية
من ال�سقوط  ،معدات تخفـيف وامت�صا�ص طاقة ال�سقوط لتفادى احلوادث  ،حبال �إنقاذ
احلياة  ،حبال ال�سالمة مانعات ال�سقوط ملعدات ال�سالمة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بريفورمن�س فابريك�س �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 2000 :أوك �إن�سرتيال درايف �إن �إي  -جراند رابيد�س  ،ميت�شغان
 , 49505الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2019/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل � :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 131644 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�سدادات الأذن للحد من ال�ضو�ضاء .و�سدادات احلماية من ال�ضو�ضاء ( حماية ال�سمع).
�سماعات حماية ال�سمع للحد من ال�ضو�ضاء .قبعات حماية الأذن من ال�ضو�ضاء .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بريفورمن�س فابريك�س �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � 2000 :أوك �إن�سرتيال درايف �إن �إي  -جراند رابيد�س  ،ميت�شغان
 , 49505الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2019/9/23 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل � :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132022 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الهواتف الذكية  ،الهواتف املحمولة (النقالة)  ،علب �أغطية للهواتف الذكية � ،أغلفة
للهواتف اخللوية � ،أغطية واقية ل�شا�شات الهاتف املحمول  ،م�ساند حاملة للهواتف الذكية ،
�سماعات الر�أ�س � ،سماعات الأذن للهواتف الذكية  ،ع�صا ال�سيلفـي ال�ستخدامها مع الهواتف
الذكية  ،كابالت يو ا�س بي  ، USBمحموالت كهربائية  ،بطاريات كهربائية � ،شواحن
للبطاريات الكهربية  ،خوازن كهربائية محمولة (بطاريات قابلة لل�شحن)  ،مكربات �صوت
مكربات ال�صوت الذكية � ،سماعات ال�سلكية للهواتف الذكية � ،شواحن ال�سلكية  ،تطبيقات
برامج الهواتف الذكية  ،قابلة للتنزيل � ،أجهزة كمبيوتر  ،نظارات ذكية � ،ساعات ذكية ،
�أجهزة كمبيوتراللوحية  ،مفكرة فـي �شكل كمبيوتر �صغري  ،تليفزيونات  ،تليفزيونات ذكية
�سماعات ال�سلكية  ،مكربات ال�صوت الال�سلكية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فـيفو موبايل كوميونيك�شن كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  283 :بي بي كيه رود  ،وو�شا  ،ن�شانغ �أن  ،دوجنوان  ،غوانغدوجن ,
ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2019/10/7 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132054 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج والوقاية من الأمرا�ض واال�ضطرابات فـي نظام املناعة
الذاتيــة  ،والأمرا�ض واال�ضطرابــات املرتبطــة بنظــام املناعة  ،وا�ضطرابات االلتهابات
بو�ساطة مناعية  ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج ال�سرطان  ,امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
لعالج والوقاية من الأمرا�ض االلتهابية .امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لال�ستخدام فـي
الأمرا�ض اجللدية  ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج الأمرا�ض واال�ضطرابات اجللدية
لم ــرا�ض
امل�ستح�ض ــرات ال�صيدالني ــة لع ــالج ال�صدفـي ــة  ,امل�ستح�ض ــرات ال�صيدالني ــة ل أ
واال�ضطرابات املعدية ذات ال�صلة امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية اللتهاب املفا�صل ال�صدفـي ،
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية اللتهاب فقرات العمود الفقري .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :صن فارما لوبال (م.م.ح)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :اك�سيكيوتف �سويت واي � ، 43ص.ب � ، 122304 :سيف زون  ،ال�شارقة ,
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/10/8 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل � :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132055 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج والوقاية من الأمرا�ض واال�ضطرابات فـي نظام املناعة
الذاتــية  ،والأمــرا�ض واال�ضطــرابات املرتبطــة بنظــام املناعــة  ،وا�ضطرابــات االلتهابــات
بو�ساطة مناعية  ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج ال�سرطان .امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
لعــالج والوقاية مــن الأمــرا�ض االلتهابيــة  ،امل�ستح�ضــرات ال�صيدالنية لال�ستخدام فـي
الأمرا�ض اجللدية  ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج الأمرا�ض واال�ضطرابات اجللدية
امل�ستح�ضــرات ال�صيدالنيــة لع ــالج ال�صدفـيــة  ،امل�ستح�ضــرات ال�صيدالنيــة للأمرا�ض
واال�ضطرابات املعدية ذات ال�صلة امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية اللتهاب املفا�صل ال�صدفـي.
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية اللتهاب فقرات العمود الفقري .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :صن فارما لوبال (م.م.ح)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :اك�سيكيوتف �سويت واي � ، 43ص.ب � ، 122304 :سيف زون  ،ال�شارقة ,
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/10/8 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل � :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132056 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج والوقاية من الأمرا�ض واال�ضطرابات فـي نظام املناعة
الذاتــية  ،والأمـرا�ض واال�ضط ــرابات املرتبطــة بنظ ــام املناع ــة  ،وا�ضط ــرابات االلتهابات
بو�ساطة مناعية  ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج ال�سرطان .امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
لعالج والوقاية من الأمرا�ض االلتهابية .امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لال�ستخدام فـي
الأمرا�ض اجللدية  ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج الأمرا�ض واال�ضطرابات اجللدية
لم ــرا�ض
امل�ستح ــ�ضرات ال�صيدالني ــة لع ــالج ال�صدفـيــة  ,امل�ستح�ضــرات ال�صيدالنيــة ل أ
واال�ضطرابات املعدية ذات ال�صلة امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية اللتهاب املفا�صل ال�صدفـي.
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية اللتهاب فقرات العمود الفقري .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :صن فارما لوبال ( م م ح)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :اك�سيكيوتف �سويت واي � ، 43ص.ب � ، 122304 :سيف زون  ،ال�شارقة ,
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/10/8 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل � :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132057 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج والوقاية من الأمرا�ض واال�ضطرابات فـي نظام املناعة
الذاتيــة  ،والأمــرا�ض واال�ضطرابــات املرتبطــة بنظــام املناعــة  ،وا�ضطرابات االلتهابات
بو�ساطة مناعية  ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج ال�سرطان  ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
لعالج والوقاية من الأمــرا�ض االلتهابيـة  ،امل�ستح�ضـرات ال�صيدالنية لال�ستخدام فـي
الأمرا�ض اجللدية  ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج الأمرا�ض واال�ضطرابات اجللدية
لم ــرا�ض
امل�ستح�ضــرات ال�صيدالنيـ ــة لع ــالج ال�صدفـي ــة  ،امل�ستح�ضـ ــرات ال�صيدالني ــة ل أ
واال�ضطرابات املعدية ذات ال�صلة امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية اللتهاب املفا�صل ال�صدفـي.
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية اللتهاب فقرات العمود الفقري .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :صن فارما لوبال (م.م.ح)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :اك�سيكيوتف �سويت واي � ، 43ص.ب � ، 122304 :سيف زون  ،ال�شارقة ,
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2019/10/8 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل � :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  474 :ر.ب � ، 131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132765 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد  ،خال�صات اللحم  ،فواكه وخ�ضراوات محفوظة
وجمففة ومطهوة  ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر  ،البي�ض  ،احلليب
اجلبنة  ،الزبدة  ،اللنب  ،وغريها من منتجات احلليب  ،الزيوت والدهون لالكل بخا�صة
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�شوربات  ،م�ستح�ضرات �شوربة اخل�ضراوات  ،م�ستح�ضرات لإعداد ال�شوربة  ،خ�ضراوات
للطبخ  ،فطر محفوظ  ،حم�ص (عجينة احلم�ص)  ،طحينية (عجينة بذور ال�سم�سم) ،
ع�صري بندورة للطبخ  ،ع�صري خ�ضراوات للطبخ  ،مرق حلم  ،فول �صويا محفوظ للطعام
كرمية الزبدة  ،مواد دهنية ل�صنع دهون �صاحلة للأكل  ،م�ستح�ضرات لإعداد مرق اللحم
معجون البندورة  ،زيت الذرة  ،زيت جوز الهند  ،زيت نخيل للطعام  ،زيوت �صاحلة للأكل
زيت �سم�سم  ،زيت عباد ال�شم�س للطعام  ،زيت زيتون  ،زيت نخيل للطعام  ،حلم محفوظ
حلوم مطبوخة  ،زبدة �شوكوالتة اجلوز  ،زبدة الكاكاو  ،حليب مكثف  ،الفواكه املبلورة ،
فواكه بلورية  ،جوز الهند املجفف  ،الدهون ال�صاحلة للأكل  ،الدهون الغذائية الفواكه
املحفوظة  ،فواكه مطهية � ،سلطات الفواكه  ،وجبة خفـيفة قائمة على الفواكه  ،فواكه
معلبة  ،جيالتني  ،مربى الزجنبيل  ،املربى  ،م�شروبات احلليب  ،احلليب ال�سائد  ،ميلك
�شيك  ،زبدة الفول ال�سوداين  ،الفول ال�سوداين املجهز  ،كرمية مخفوقة  ،امل�أكوالت اجلاهزة
امل�صنوعة من هذه املواد (الواردة فـي هذه الفئة) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة �سنتوري بيزن�س هولدينغ �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ذوق م�صبح  ،املدينة ال�صناعية � ،شارع البدوي  ,لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/11/5 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 474 :ر.ب � ، 113 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 132766 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صل�صات � ،صل�صات تغمي�س � ،صل�صة البيتزا اجلافة وال�سائلة � ،صل�صة جافة و�سائلة
لل�سلطات � ،صل�صة البي�ستو اجلافة وال�سائلة  ،كت�شاب (�صل�صة) � ،صل�صة بندورة � ،صل�صة
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فواكه � ،صل�صات مرق اللحم � ،صل�صة �صويا  ،كرميا من الطراطور الغرا�ض الطبخ ،
خال�صات للمواد الغذائية عدا اخلال�صات الإيرثية والزيوت العطرية  ،دب�س للطعام
حالوة طحينية  ،مايونيز  ،خردل  ،دب�س ال�سكر  ،مقبالت (توابل)  ،منكهات  ،فلفل
افرجني  ،م�سحوق اخلبز � ،صودا اخلبز  ،عوامل التجليد للآي�س كرمي  ،اخلبز  ،زينة
الكرميه للكعكة (مثلجة)  ،م�ستح�ضرات احلبوب  ،وجبة خفـيفة قائمة على احلبوب ،
قرفة (بهارات)  ،القرنفل (التوابل)  ،ملح الطعام  ،ذرة م�شوية  ،ذرة املحم�صة  ،دقيق الذرة
وجبة الذرة الذرة املطحونة  ،رقائق الذرة  ،اجللوكوز لأغرا�ض الطهي  ،ال�شراب الذهبي
الع�سل  ،مثلجات  ،معكرونة  ،ماء ماحلة  ،مغذيات اللحوم للأغرا�ض املنزلية  ،حمليات
الطبيعية وجبات جاهزة قائمة على املعكرونة � ،شعريية � ،شريط ال�شعريية  ،فطائر  ،بيتزا
ف�شار دقيق البطاط�س  ،كعك الأرز  ،وجبة خفـيفة قائمة على الأرز � ،إ�سباغيتي (املعكرونة
الرفـيعة)  ،ال�شاي  ،املعكرونة ال�شعريية  ،اخلل  ،دقيق القمح  ،امل�أكوالت اجلاهزة امل�صنوعة
من هذه املواد (الواردة فـي هذه الفئة) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة �سنتوري بيزن�س هولدينغ �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :لبنانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :ذوق م�صبح  ،املدينة ال�صناعية � ،شارع البدوي  ,لبنان
تاريخ تقدمي الطلب 2019/11/5 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 474 :ر.ب � ، 113 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137962 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مقاوالت البناء والت�شييد .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بن عامر الأولى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1446 :ر.ب � , 121 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135238 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املعادن النفـي�سة وكل خليط منها واملنتجات امل�صنوعة من معادن نفـي�سة �أو مطلية بها ،
غري الواردة فـي فئات �أخرى  ،املجوهرات والأحجار الكرمية � ،أدوات قيا�س الوقت و�أدوات
قيا�س الوقت الدقيقة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة لو�سرتو للتجارة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 1015 :الريا�ش ر.ب  ، 12272 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/2/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :اخلوير  ،والية بو�شر  ،محافظة م�سقط ،
�سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136036 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
احلوا�سيــب  ،الأجهــزة الطرفـيــة اخلا�صــة باحلوا�سي ــب � ،أج ــزاء احلا�س ــوب الت�شغيليـ ــة ،
�أجزاء احلا�سوب الت�شغيلية امل�ستخدمة الخذ القيا�ســات  ،الأجهزة الإلكرتونيــة متعــددة
الوظائف لعر�ض وقيا�س وحتميل املعلومــات علــى �شبكــة الإنرتنـ ــت  ،أ�ج ــزاء احلا�س ــوب
الت�شغيلية لال�ستخدام فـي �أخذ ر�سوم القل ــب  ،امل�ساع ــدات الرقمي ــة ال�شخ�صيــة  ،املفكرات
الإلكرتونية ال�شخ�صية  ،دفاتر مالحظات الإلكرتونية  ،برامج احلا�سوب ملراقبة وملعاجلة
وعر�ض وحفظ و�إر�سال البيانات  ،الأجهزة الإلكرتونية الرقمية لت�سجيل وتنظيم و�إر�سال
والتالعب بـ ومراجعة الن�صو�ص والبيانات وال�صوت وال�صورة وملفات الفـيديو � ،أجهزة
اال�ست�شعار لال�ستعمال العلمي  ،الأجهزة الإلكرتونية الرقمية املكونة ب�شكل �أ�سا�سي من
برامج للإنذارات والر�سائل والربيد الإلكرتوين والتنبيهات ولت�سجيل وتنظيم و�إر�سال
والتالعب بـ ومراجعة وا�ستقبال الن�صو�ص والبيانات وامللفات الرقمية ول�شا�شات العر�ض ،
برامج احلا�سوب للإنذارات والر�سائل والربيد الإلكرتوين والتنبيهات ولت�سجيل وتنظيم
و�إر�سال والتالعب بـ ومراجعة وا�ستقبال الن�ص والبيانات وامللفات الرقمية .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  , 98109الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/12 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :اخلوير  ،والية بو�شر  ،محافظة م�سقط ،
�سلطنة عمان
حــــــــق االولويــــــة ( :رقـ ـ ــم الأولوي ـ ـ ــة  ، 78628 :تاري ــخ الأولوي ـ ـ ــة  ، 2019/9/12 :بلد
الأولوي ـ ـ ــة  :جامايكا )

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136037 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات  ،الإيواء امل�ؤقت  ،خدمات الفنادق املت�ضمنة برامج منح
احلوافز  ،احلجز االويل فـي الفنادق .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  , 98109الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/12 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :اخلوير  ،والية بو�شر  ،محافظة م�سقط ،
�سلطنة عمان
حــــــــق االولويــــــة ( :رقـ ـ ــم الأولوي ـ ـ ــة  ، 78628 :تاري ــخ الأولوي ـ ـ ــة  ، 2019/9/12 :بلد
الأولوي ـ ـ ــة  :جامايكا )
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 136038 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات التعارف والتوا�صل االجتماعي  ،توفـري الو�صول �إلى قواع ــد بيانات احلا�سوب
وقواعد البيانات القابلة للبحث على اخلط مبا�شرة (الإنرتنت) فـ ــي جماالت التعارف
وخدمات التوا�صل االجتماعي  ،خدمات التوا�صل االجتماعي على اخلط مبا�شرة  ،توفـري
املعلومات املتمثلة بقواعد البيانات التي ت�ضم معلومات فـي جمال التعارف وخدمات
التوا�صل االجتماعي  ،خدمات التوثيق والتحقق من امل�ستخدم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  , 98109الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/3/12 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :اخلوير  ،والية بو�شر  ،محافظة م�سقط ،
�سلطنة عمان
حــــــــق االولويــــــة ( :رقـ ـ ــم الأولوي ـ ـ ــة  ، 78628 :تاري ــخ الأولوي ـ ـ ــة  ، 2019/9/12 :بلد
الأولوي ـ ـ ــة  :جامايكا )
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137419 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات التمويل  ،ال�ش�ؤون التمويلية  ،ال�ش�ؤون املالية وال�ش�ؤون العقارية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة وقف احل�صالة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :الريا�ض �ص.ب  4108 :ر.ب  ، 11491 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/7 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :اخلوير  ،والية بو�شر  ،محافظة م�سقط ،
�سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137654 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املكمالت الغذائية املدرجة فـي الفئة  ، 5امل�ستح�ضرات واملواد ال�صيدالنية والطبية ،
م�ستخل�صات فطرية لال�ستخدام كمكونات للمكمالت الغذائية والفـيتامينات الأطعمة
الغذائي ــة وامل�ستح�ضـ ــرات الغذائية املعدلة لال�ستخدام الطبي  ،املعادن وامل�ستح�ضرات
املعدني ــة  ،الفـيتامين ــات واملكمـ ــالت الغذائية املعدنيـ ــة  ،الأطعـ ــمة الطبية للريا�ضيني
(الفـيتامينات �أو املعادن)  ،جل فـيتامني املكمالت الغذائية  ،املكمالت الغذائية على �شكل
ه ــالم  ،م�ساحيق ا�ستبدال الوجبة  ،املكمالت الغذائية مبا فـي ذلك املكمالت الغذائية
ومكمالت الفـيتامينات واملعادن  ،مكم ــالت الربوتني  ،مزي ــج مــن م�سحـ ــوق الربوتني
وم�شروبات التغذية  ،مزيج من الربوتني النباتي وم�شروبات التغذية املكمالت الغذائية ،
�أي الكربوهي ــدرات عل ــى �ش ــكل م�سح ــوق  ،املكم ــالت الغذائية لتعزيز الطاقة  ،املكمالت
الغذائي ــة  ،وه ــي تركيبات الربوبيوتيك  ،مكمـ ــالت غذائيـ ــة تتكون من م�ستخل�صات
فطرية  ،املكمالت الغذائية � ،أي الكرياتني على �شكل م�سحوق  ،املكمالت الغذائية على
�شكل م�شروب �سائل  ،مكمالت فـيتامني (د) ال�سائلة على �شكل رذاذ � ،أكيا�س حتتوي على
ال�ش ــوارد  ،م�ستح�ض ــرات الكافـيني لال�ستخدام التحفـيزي على �شكل العلكة  ،مكمالت
الكافـيني  ،الأحما�ض الأمينية للأغرا�ض الغذائية مبا فـي ذلك بيتا �أالنني على �شكل
م�سحوق  ،مكمالت بروبيوتيك  ،متعدد الفـيتامينات  ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لتنظيم
جهاز املناعة  ،املكمالت الغذائية الزنك  ،املكمالت الغذائية التي تتكون ب�صورة �أ�سا�سية من
املغني�سيوم على �شكل م�سحوق � ،أقرا�ص فـيتامني � ،أقرا�ص فـيتامني (�سي) م�ستح�ضرات
فـيتامني (�سي)  ،الكوالجني  ،املكمالت الغذائية التي حتتوي على الكوالجني  ،مكمالت
الربوتني مبا فـي ذلك على �شكل م�سحوق  ،املكمالت الغذائية الربوتينية  ،مزيج �شراب
املكمالت الغذائية  ،امل�شروبات البديلة للوجبات  ،مزيـ ــج البـ ــروتني و�ش ــراب التغذية على
�شكل م�سحوق  ،امل�ستح�ضرات الطبيعية للم�ساعدة على النوم  ،امل�شروبات املكملة الغذائية
للم�ساعدة على النوم  ،مكمالت الربوتني النباتي  ،الغذاء النباتي واملكمالت الغذائية ،
الربوتني النباتي لال�ستخدام كمكمل غذائي فـي امل�شروبات اجلاهزة لل�شرب .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بوين فايل انيليمتد كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إيرالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بالتني رود  ،دروغيدا ميث � ،إيرلندا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/14 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـ ـ ـ ــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :اخلوير  ،والية بو�شر  ،محافظة م�سقط ،
�سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137655 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املالب�س الريا�ضية  ،القبعات  ،ال�سرتات التي تكون مالب�س ريا�ضي ــة  ،الأحذي ــة � ،أحذية
ريا�ضي ــة  ،حذاء ريا�ضي � ،أحذية امل�شي � ،أحذية التنزه  ،القبعات الأو�شحة  ،احلجاب ،
القم�صـ ــان والقم�صان الريا�ضية  ،القفازات (املالب�س)  ،الرداء ذو قلن�سوة � ،سرت � ،أحزمة
اجلري �شورتات الرك�ض  ،بدالت اجلري ينا�سب جميع الأحوال اجلوية  ،كنزات وال�سراويل
الرتفـيهية  ،ع�صابات امت�صا�ص العرق �أقنعة حاجبة  ،جوارب  ،طبقات القاعدة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بوين فايل انيليمتد كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إيرالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بالتني رود  ،دروغيدا ميث � ،إيرلندا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :اخلوير  ،والية بو�شر  ،محافظة م�سقط ،
�سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137657 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املنتج الغذائي القائم على ال�شمندر  ،منتجات الألبان  ،مـ ــ�صل الل ــنب  ،م�ص ــل اللنب املجفف ،
م�ص ــل الل ــنب اجل ــاف  ،الأطعمة اخلفـيفة القائمة على فول ال�صويا  ،الأطعمة اخلفـيفة
القائمة على فول ال�صويا  ،الأطعمة اخلفـيفة على �أ�سا�س البقوليات  ،الوجبات اخلفـيفة
الغذائية القائمة على اجلوز  ،احلليب واحلليب املجفف وم�شروبات احلليب  ،الربوتينات
غري الطبية  ،لال�ستهالك الب�شري � ،ألواح غذائية � ،ألواح ا�ستبدال الوجبات  ،م�ستح�ضرات
الربوتني  ،جل بروتيني  ،الربوتني �أو املك�سرات الهالمية  ،هالم الكافـيني  ،هالم الربوتني ،
الهالم املح�صن  ،العرو�ض النباتية فـيما يتعلق بكل ما �سبق .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بوين فايل انيليمتد كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إيرالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بالتني رود  ،دروغيدا ميث � ،إيرالندا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :اخلوير  ،والية بو�شر  ،محافظة م�سقط ،
�سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137658 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
حلويات  ،وجبات خفـيفة من احلبوب والأرز  ،وجبات خفـيفة على �شكل جاهز للأكل � ،ألواح
الربوتني  ،وجبات خفـيفة جاهزة للأكل بن�سبة عالية من الربوتني  ،الغذائية القائمة
على تورتة الكرز  ،منتجات النخالة (للأغذية)  ،املقرم�شات � ،ألواح طاقة  ،امل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب  ،امل�ستح�ضرات واملواد الع�شبية غري الطبية  ،م�ستخل�صات ع�شبية
غري طبية  ،م�ساعدات على التخ�سي�س غري طبية (الأطعمة) � ،ألواح غذائية تعتمد على
املكونات من �أ�صل نباتي كليا �أو ب�صورة رئي�سة � ،ألواح غذائية � ،ألواح ا�ستبدال الوجبات
القائمة على ال�شوكوالتة � ،ألواح ا�ستبدال الوجبات القائمة على احلبوب  ،الأطعمة اخلفـيفة
ذات بروتني م�صغرة  ،هزازات .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بوين فايل انيليمتد كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إيرالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بالتني رود  ،دروغيدا ميث � ،إيرالندا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :اخلوير  ،والية بو�شر  ،محافظة م�سقط ،
�سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137659 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
امل�شروبات القائمة على الربوتني ومركبات �إعدادها  ،امل�شروبات القائمة على �أ�سا�س
بروتني م�صل اللنب ومركبات �إعدادها  ،م�شروبات التدريب الريا�ضي  ،وهي م�شروبات
الطاقة  ،امل�شروبات املدعمة غذائيا  ،امل�شروبات املنكهة  ،م�شروبات الطاقة  ،م�شروبات
الطاقة التي حتتوي على الكافـيني  ،مركزات �أو �شراب �أو م�ساحيق ت�ستخدم فـي حت�ضري
م�شروبات الريا�ضة والطاقة  ،مركزات وم�ساحيق ت�ستخدم فـي حت�ضري م�شروبات الطاقة
وامل�شروبات بنكهة الفاكهة  ،ع�صائر الفاكهة املياه الغازية  ،مياه معدنية  ،م�شروبات غري
كحولية  ،ع�صري الليمون  ،م�ستح�ضرات ل�صنع امل�شروبات � ،شراب للم�شروبات  ،امل�شروبات
وامل�شروبات التي حتتوي على تركيزات معززة من الفـيتامينات و�/أو املعادن و�/أو الربوتينات
امل�شروبات وامل�شروبات التي حتتوي على م�ستخل�صات نباتية  ،امل�شروبات وامل�شروبات التي
حتتوي على الربوتني  ،امل�شروبات وامل�شروبات املت�ساوية التوتر  ،الع�صائر التي حتتوي
على احلبوب وال�شوفان  ،م�شروبات غري كحولية  ،امل�شروبات مت�ساوية التوتر  ،م�شروبات
مت�ساوية التوتر  ،م�شروبات م�صل اللنب  ،م�شروبات م�صل اللنب � ،شراب ل�صنع م�شروبات
من م�صل اللنب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :بوين فايل انليميتد كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إيرالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :بالتني رود  ،دروغيدا ميث � ,إيرالندا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :اخلوير  ،والية بو�شر  ،محافظة م�سقط ،
�سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137988 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات جتميل غري طبية وم�ستح�ضرات تواليت  ،منظفات �أ�سنان غري طبية ،
لوا�صق لأغرا�ض التجميل  ،غ�سوالت ملا بعد احلالقة  ،م�ستح�ضرات الألوة فـريا (ال�صبار)
لأغرا�ض التجميل � ،صابون م�ضاد للعرق  ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية ،
�أقنعة جتميلية  ،بخاخات لإنعا�ش رائحة الفم � ،شرائط لإنعا�ش رائحة الفم  ،م�ستح�ضرات
لإنعا�ش رائحة الفم لأغرا�ض النظافة ال�شخ�صية  ،م�ستح�ضرات الكوالجني لأغرا�ض
التجميل  ،م�ستح�ضرات جتميلية للإ�ستحمام  ،م�ستح�ضرات جتميلية للرمو�ش  ،كرميات
جتميلية  ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة  ،م�ستح�ضرات جتميلية لأغرا�ض التنحيف ،
م�ستح�ض ــرات جتمي ــل  ،م�ستح�ضرات جتميل للأطفال � ،أعواد القطن لأغرا�ض التجميل/
�أعواد القطن لأغرا�ض التجميل � ،صابون لإزالة الروائح الكريهة  ،م�ستح�ضرات لإزالة
ال�شعر/مزيالت لل�شعر  ،ال�شامبو اجلاف  ،ماء الكولونيا  ،غ�سوالت لل�شعر � ،أ�صباغ لل�شعر/
ملونات لل�شعر  ،م�ستح�ضرات لتجعيد ال�شعر/م�ستح�ضرات لتجعيد ال�شعر  ،منعمات
لل�شعر  ،م�ستح�ضرات لتملي�س ال�شعر  ،خال�صات ع�شبية لأغرا�ض التجميل  ،بريوك�سيد
الهيدروجني لأغرا�ض التجميل  ،غ�سوالت (لو�شن) لأغرا�ض التجميل  ،م�ستح�ضرات
لإزالة املكياج  ،جل للتدليك عدا امل�ستخدم لأغرا�ض طبية  ،غ�سوالت للفم لي�ست لأغرا�ض
طبية  ،م�ستح�ضرات للعناية بالأظافـ ــر  ،م�ستح�ضرات جتميل نباتية  ،مراهم لأغرا�ض
التجميل � ،شامبو  ،كرميات لتبيي�ض الب�شرة /كرميات لتبيي�ض الب�شرة � ،صابون لتعرق
الأقدام  ،م�ستح�ضرات للت�سمر (م�ستح�ضرات جتميل)  ،م�ستح�ضرات للوقاية من ال�شم�س ،
ماء الزينة  ،م�ستح�ضرات لإزالة الطالء .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ام ا�س فارما فـين�شرز القاب�ضة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :املنطقة الدبلوما�سية  ،قطعة � ، 317شارع  ، 1702مبنى � ، 125شقة
 ، 619املنامة  ،البحرين
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :اخلوير  ،والية بو�شر  ،محافظة م�سقط ،
�سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137989 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات �صحية لغايات طبية  ،مكمالت غذائية للب�شر  ،مطهرات  ،م�ستح�ضرات
لعالج حب ال�شباب  ،مواد م�ساعدة لغايات طبية  ،كحول لغايات �صيدالنية  ،م�سكنات ،
�صابون م�ضاد للبكترييا  ،غ�سول للأيدي م�ضاد للبكترييا  ،قطن معقِم  ،معقمات  ،قطن
معقِم  ،بل�سم لغايات طبية  ،م�ستح�ضرات بل�سمية لغايات طبية  ،م�ستح�ضرات ا�ستحمام
لغايات طبية  ،م�ستح�ضرات كيميائية �صيدالنية  ،محاليل للعد�سات الال�صقة  /محاليل
ت�ستخدم مع العد�سات الال�صقة  ،عالجات م�سامري القدم  ،قطن لغايات طبية  ،مطهرات ،
م�ستح ــ�ضرات ت�شخي ــ�ص لغايات طبية  ،مكمالت غذائية ذات �أثر جتميلي � ،صابون مطهر ،
مطه ــرات لأغ ــرا�ض �صحي ــة  ،مطه ــرات  ،م�ستح ــ�ضرات لت�سهي ــل الت�سنني  ،م�ستح ــ�ضرات
للبوا�سي ــر  /م�ستح�ض ــرات للبوا�سري.ب يروك�سيــد هيدروج ــني لغايـ ــات طبي ــة  ،يوديدات
لغايات �صيدالنية  ،م�ستح�ضرات للق�ضاء على القمل (مبيدات القمل)  ،غ�سوالت (لو�شن)
لغايات �صيدالنية  ،م�ستح�ضرات طبية لأغرا�ض التنحيف  ،غ�سوالت طبية للعني ،
معاجني �أ�سنان طبية  ،غ�سوالت طبية ملا بعد احلالقة  ،غ�سوالت طبية ملا بعد احلالقة ،
�شامبو طبي  ،م�ستح�ضرات زينة طبية  ،م�ستح�ضرات زينة طبية  ،غ�سوالت طبية لل�شعر ،
�شامبو جاف طبي � ،صابون طبي  ،م�ستح�ضرات دوائية لنمو ال�شعر  ،غ�سوالت فم لغايات
طبية  ،مكمالت غذائية  ،مراهم لغايات �صيدالنية � ،شامبو مبيد للقمل  ،م�ستح�ضرات
�صيدالنية  ،م�ستح ــ�ضرات �صيدالنية ملعاجلة حروق ال�شم�س  ،م�ستح�ضرات �صيدالنية
للعناية باجللد  ،م�ستح�ضرات �صيدالنية لعالج ق�شرة الر�أ�س  ،م�ستح�ضرات �صيدالنية ،
م�ستح�ض ــرات ع ــالج نباتيــة لغايات طبية  ،م�ستح�ضرات تعقيم  /م�ستح�ضرات تعقيم ،
مراهم حلروق ال�شم�س  ،حبوب لت�سمري الب�شرة  ،م�ستح�ضرات ملعاجلة احلروق  ،غ�سوالت
مهبلية لغايات طبية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ام ا�س فارما فـين�شرز القاب�ضة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :املنطقة الدبلوما�سية  ،قطعة � ، 317شارع  ، 1702مبنى � ، 125شقة
 ، 619املنامة  ,البحرين
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :اخلوير  ،والية بو�شر  ،محافظة م�سقط ،
�سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138348 :
فـي الفئة  33من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
امل�شروبات الكحولية ما عدا البرية  ،خليط الكوكتي ــل الكحول ــي  ،خال�صات الكحول ،
م�ستخل�صات الكحول  ،امل�شروبات املقطرة �أو الروحيـ ــة  ،امل�شروبات الكحولية املخلوطة
م�سبقا ما عدا التي �أ�سا�سها البرية  ،الكوكتيل الكحويل املعد م�سبقا  ،النبيذ .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  ، 98109الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :اخلوير  ،والية بو�شر  ،محافظة م�سقط ،
�سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 138350 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الدعاية والإعالن  ،ادارة الأعمال  ،اال�شراف على الأعمال  ،الأعمال املكتبية  ،خدمات البيع
بالتجزئة وخدمات البيع بالتجزئة على اخلط مبا�شرة فـيما يتعلق بامل�شروبات الكحولية
ما عدا البرية وخليط الكوكتيل الكحويل وخال�صات الكحول وم�ستخل�صات الكحول
وامل�شروبات املقطرة �أو الروحية وامل�شروبات الكحولية املخلوطة م�سبقا ما عدا التي �أ�سا�سها
البرية والكوكتيل الكحويل املعد م�سبقا والنبيذ  ،برامج مكاف�آت والء العمالء للمت�سوقني ،
توفـري املعلومات واخلدمات اال�ست�شارية املتعلقة مبا ذكر �أعاله .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أمازون تكنولوجيز � ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  410 :تريي افنيو ان � ،سياتل  ،وا�شنطن  ، 98109الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب 2020/8/18 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـ ـ ـ ـــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  3806 :ر.ب  112 :اخلوير  ،والية بو�شر  ،محافظة م�سقط ،
�سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134626 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�سماعات الر�أ�س  ،خزائن للمكربات ال�صوت  ،م�شغالت الو�سائط املحمولة  ،جهاز نقل
ال�صوت � ،شواحن البطاريات الكهربائية  ،املقاب�س الكهربائية  ،مكربات ال�صوت  ،مو�صالت
�سلكية (كهرباء)  ،محوالت كهربائية  ،ات�صاالت للخطوط الكهربائية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :غوانغزهو يي�سون �إلكرتون تكنولوجي كو  ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :روم بي  ، 701ذا �سيفنث فلور  ،يينغبني منرب 2-1بيلدينغ  ،يينغبني
رود � ،شانغجي ــاو فـيلي ــدج  ،لووب ــو �سرتي ــت  ،باني ــو دي�سرتيكــت ،
غوانغزهو  ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2020/1/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :خلف جامع الأمـني � ،سكــة رقــم  ، 5509 :بنايـ ــة رقـ ــم ، 1062 :
الطاب ــق الثان ــي مكتــب رق ــم  21 :م�سقــط � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 134627 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�سماعات الر�أ�س  ،خزائن للمكربات ال�صوت  ،م�شغالت الو�سائط املحمولة  ،جهاز نقل
ال�صوت � ،شواحن البطاريات الكهربائية  ،املقاب�س الكهربائية  ،مكربات ال�صوت  ،مو�صالت
�سلكية (كهرباء)  ،محوالت كهربائية  ،ات�صاالت للخطوط الكهربائية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :غوانغزهو يي�سون �إلكرتون تكنولوجي كو  ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :روم بي  ، 701ذا �سيفنث فلور  ،يينغبني منرب 2-1بيلدينغ  ،يينغبني
رود � ،شانغجي ــاو فـيلي ــدج  ،لووب ــو �سرتي ــت  ،باني ــو دي�سرتيكــت ،
غوانغزهو  ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب 2020/1/22 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :خلف جامع الأمـني � ،سكــة رقــم  ، 5509 :بنايـ ــة رقـ ــم ، 1062 :
الطاب ــق الثان ــي مكتــب رق ــم  21 :م�سقــط � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135007 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفـيف والتهوية وتوريد
املياه والأغرا�ض ال�صحية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فـي هولدينجز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب  ، 3529 :الطابق  ، 35برج املقام  ،مربعة �سوق �أبوظبي العاملي ،
جزيرة املاريا � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة  ,الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/2/5 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :خلف جامع الأمـني � ،سكــة رقــم  ، 5509 :بنايـ ــة رقـ ــم ، 1062 :
الطاب ــق الثان ــي مكتــب رق ــم  21 :م�سقــط � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135009 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
معادن غري نفـي�سة وكل خليط منها  ،مواد بناء معدنية  ،مباين متنقلة معدنية  ،مواد
معدنية خلطوط ال�سكك احلديدية  ،حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفـي�سة
م�صنوعات حدادة  ،خردوات معدنية �صغرية  ،موا�سري و�أنابيب معدنية  ،خزائن حفظ
الوثائق والأ�شياء الثمينة  ،منتجات م�صنوعة من معادن غري نفـي�سة غري واردة فـي فئات
�أخرى  ،خامات معادن .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فـي هولدينجز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب  ، 3529 :الطابق  ، 35برج املقام  ،مربعة �سوق �أبوظبي العاملي ،
جزيرة املاريا � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة  ,الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/2/5 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :خلف جامع الأمـني � ،سكــة رقــم  ، 5509 :بنايـ ــة رقـ ــم ، 1062 :
الطاب ــق الثان ــي مكتــب رق ــم  21 :م�سقــط � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 135011 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي والتربيد والتجفـيف والتهوية وتوريد
املياه والأغرا�ض ال�صحية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فـي هولدينجز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :مكتب  ، 3529 :الطابق  ، 35برج املقام  ،مربعة �سوق �أبوظبي العاملي ،
جزيرة املاريا � ،أبوظبي  ،الإمارات العربية املتحدة  ,الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/2/5 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :خلف جامع الأمـني � ،سكــة رقــم  ، 5509 :بنايـ ــة رقـ ــم ، 1062 :
الطاب ــق الثان ــي مكتــب رق ــم  21 :م�سقــط � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137303 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
املنتجــات الزراعي ــة ومنتجــات الزراعة املائيـة واملنتجــات الب�ستانيـة واحلرجية اخلامة
وغري املجهزة  ،احلبوب والــبذور اخلامـة �أو غيـر املعاجلـة  ،الفواكه واخل�ضروات الطازجة
واخل�ضروات والبقوليات الطازجــة والأع�شـاب الطازجــة  ،النباتات والزهور الطبيعية
ب�صيالت و�شتالت وبــذور للزراعـ ــة  ،احليوانــات احليــة  ،منتجــات الأغذية وامل�شروبات
احليوانية � ،شراب ال�شعري .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :يورو�سيميال�س � ،إ�س� .إيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :أ�سبانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :با�سيو دي ال فـيكتوريا � 1 - 31 ،إيه  14004 ،قرطبة � ,أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/2 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1636 :ر.ب 132 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137305 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضــرات التجم ــيل غيــر الطبيــة م�ستح�ضــرات الزي ــنة  ،م�ستح�ض ــرات الزيـ ـن ــة
م�ستح�ضرات �إزالة لون الأقم�شة ومواد �أخرى ال�ستخدام الغ�سيل  ،تنظيف  ،تلميع ،
م�ستح�ضرات اجللي وال�سنفرة  ،م�ستح�ضرات جتميل  ،مواد عطرية  ،منظفات غري
طبية لأغرا�ض النظافة ال�شخ�صية احلميمة  ،منظفات رغوية لال�ستخدام ال�شخ�صي ،
م�ستح�ضرات �صحية ت�ستخدم كمواد زينة  ،م�ستح�ضرات التجميل و�أدوات الزينة الغري
الطبية  ،من�شفات جتميلية مبللة م�سبقا  ،م�ستح�ضرات تعطري اجلو  ،جتهيزات احلمام
لي�س لأغرا�ض طبية  ،م�ستح�ضرات التنظيف الكيميائية للأغرا�ض املنزلية  ،قطع قما�ش
م�شربة مبنظفات للتنظيف  ،م�ستح�ضرات تبخري (عطور) فوق �أك�سيد الهيدروجني
لأغرا�ض التجميل  ،مناديل ورقية م�شربة بلو�سيونات جتميلية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :هايالند بارك انرتنا�شيونال م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  1301762 :بي�.سي  .عجمان  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1636 :ر.ب 132 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137306 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
محلالت لتحديد البكترييا للأغرا�ض الطبية � ،أقنعة للطاقم الطبي � ،أقنعة التنف�س
للتنف�س اال�صطناعي � ،أقنعة �صحية للأغرا�ض الطبية � ،أقنعة الدايود الباعث لل�ضوء
للأغرا�ض العالجية � ،أقنعة الوجه العالجية � ،أقنعة تخدير � ،أجهزة للتنف�س اال�صطناعي
غرق لال�ستن�شاق  ،الفوا�صل لأجهزة اال�ستن�شاق مالب�س خا�صة لغرف العمليات  ،قفازات
للأغرا�ض الطبية � ،أجهزة التبيخر لللأغرا�ض الطبية � ،أجهزة ا�ستن�شاق � ،أجهزة و�أدوات
طبية � ،شفاطات الأنف .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :هايالند بارك انرتنا�شيونال م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  1301762 :بي� .سي  .عجمان  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/2 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1636 :ر.ب 132 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137307 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة تنف�س  ،بخالف امل�ستخدمة فـي التنف�س ال�صناعي  ،قفازات البيانات  ،نظارات ،
مر�شحات لأقنعة التنف�س � ،أقنعة واقية � ،أقنعة التنف�س (بخالف امل�ستخدمة فـي التنف�س
اال�صطناعي) � ،أجهزة تنف�س لرت�شيح الهواء  ،قفازات للوقاية من احلوادث  ،قفازات
للغوا�صيــن � ،أجهــزة ومعــدات �إنقــاذ  ،واقيــات للفــم للريا�ضــة � ،أجهزة معملية ت�ستخدم
الأك�سجني � ،أجهزة وقاية لال�ستخدام ال�شخ�صي �ضد احلوادث  ،قما�ش الرتبولني(م�شمع )
للأمان .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :هايالند بارك انرتنا�شيونال م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  1301762 :بي� .سي  .عجمان  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/2 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1636 :ر.ب 132 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137308 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية و�صحية  ،جل مطهر للب�شرة م�ضاد للجراثيم  ،رذاذ
املطهــر لال�ستخــدام ال�شخ�صــي  ،مطهــرات منظفــة  ،امل�ستح�ضــرات ال�صحيــة للنظافــة
ال�شخ�صية  ،بخالف م�ستح�ضرات مواد الزينة  ،م�ستح�ضرات �صحية للأغرا�ض طبية ،
مطهرات لال�ستخدام ال�صحي  ،مطهرات جلميع الأغرا�ض  ،مطهرات للأغرا�ض ال�صحية
املطهرات واملطهرات  ،منا�شف طبية مبللة م�سبقا  ،امل�ستح�ضرات امل�ضادة للميكروبات ،
م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة  ،مبيدات فطريات  ،مبيدات �أع�شاب  ،غ�سول
اليدين امل�ضاد للبكترييا � ،صابون م�ضاد للبكترييا � ،صابون مطهر  ،مبيدات فطريات ،
مبيدات جراثيم  ،لو�سيونات للأغرا�ض ال�صيدالنية � ،صابون طبي  ،م�ستح�ضرات التجميل
الدوائية  ،م�ستح�ضرات �صيدالنية للعناية بالب�شرة  ،م�ستح�ضرات تعقيم  ،مناديل ورقية
م�شربة بلو�سيونات �صيدالنية .
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :هايالند بارك انرتنا�شيونال م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  1301762 :بي� .سي  .عجمان  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/2 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1636 :ر.ب 132 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 137311 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مواد ال�صيدلة  ،والطب البيطري واملواد ال�صحية � ،أغذية الأطفال واملر�ضى  ،الل�صق(اللزق)
الطبية ومواد الت�ضميد  ،املواد اخلا�صة بح�شو اال�سنان وال�شمع امل�ستخدم فـي طب اال�سنان
واملواد املطهــرة  ،امل�ستح�ضــرات امل�ستخدمـة فـي �إبادة احل�شائــ�ش والأع�شاب واحليوانــات
واحل�شرات ال�ضارة  ،م�ستح�ضرات تنظيف وتنقية الهواء .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�شركة ال�صناعية والتجارية لل�صابون والكيماويات � -سيرتا ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة � :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  ، 23005 :ال�شارقة  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب 2020/7/2 :
ا�ســــــــم الوكيــــــــــــل  :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  1636 :ر.ب 132 :

-104-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1361

�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 11890 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2001/8/10 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  700 :فـي 2001/1/8م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :صب واي �آي بي ال ال �سى
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع  :را�سخ للإ�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :والية بو�شر  -محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2017/6/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67300 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 24 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67306 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 21 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67307 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 24 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67308 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 27 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67309 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67310 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67311 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 11 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67312 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 20 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67313 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 21 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م
-109-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1361

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67314 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 24 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67298 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 20 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67297 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 11 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67299 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 21 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67319 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 20 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67320 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 21 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67321 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 24 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67322 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 27 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67323 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67324 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67315 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 27 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67305 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 20 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67304 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 11 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67301 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 27 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67302 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67303 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67318 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 11 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67316 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 67317 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2012/2/26 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  951 :فـي 2011/11/19م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك � :إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة الفطيم اجلديدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  55 :ر.ب  136 :بو�شر  ،محافظة م�سقط
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2019/12/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/24 :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 132773 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 37 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2020/8/11 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1328 :فـي 2020/2/2م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :م�شاريع عزان الرو�شدي للتجارة واملقاالت
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :مدينة لوى الوطنية للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/9/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/27 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 118797 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2019/1/3 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1250 :فـي 2017/1/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :أبو �أ�سامة ال�سعدي للتجارة
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :روائع البرتاء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب  314 :ر.ب � ، 611 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/9/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/27 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 86466 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/3/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1079 :فـي 2014/11/23م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ن�ستله �سكن هيلث �إ�س�.إيه
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سو�سيتيه دي بروديت�س ن�ستله ا�س.ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  1800 :فيفاي � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/27 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 86467 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/10/11 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1105 :فـي 2015/7/5م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :ن�ستله �سكن هيلث �إ�س�.إيه
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سو�سيتيه دي بروديت�س ن�ستله ا�س.ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  1800 :فيفاي � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/3/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/27 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 104083 :
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 5692 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2000/4/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  658 :فـي 1999/1/11م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جيز غروب ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :هنكل ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وود الين اند  ,هيميل هيمب�ستيد  ,هري تفورد�شاير  ,ات�ش بى
� 4 2أر كيو  ,اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/8/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/10/5 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 5693 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2000/4/4 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  658 :فـي 1999/1/11م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جيز غروب ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :هنكل ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وود الين اند  ,هيميل هيمب�ستيد  ,هري تفورد�شاير  ,ات�ش بى
� 4 2أر كيو  ,اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/8/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/10/5 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 8074 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 1993/2/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  743 :فـي 2003/5/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :جيز غروب ليمتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :هنكل ليمتد
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :وود الين اند  ,هيميل هيمب�ستيد  ,هري تفورد�شاير  ,ات�ش بى
� 4 2أر كيو  ,اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2020/8/4 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/10/5 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 82834 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/9/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1077 :فـي 2014/11/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :كارافنان للت�سويق
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سو�سيتيه دي بروديت�س ن�ستله ا�س.ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  1800:مدينة فـيفاي � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/7/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/10/5 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 82835 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/9/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1077 :فـي 2014/11/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :كارافنان للت�سويق
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سو�سيتيه دي بروديت�س ن�ستله ا�س.ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  1800:مدينة فـيفاي � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/7/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/10/5 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 82836 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2014/10/13 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1051 :فـي 2014/3/23م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :كارافنان للت�سويق
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سو�سيتيه دي بروديت�س ن�ستله ا�س.ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  1800:مدينة فـيفاي � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/7/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/10/5 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 82837 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2015/9/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1077 :فـي 2014/11/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :كارافنان للت�سويق
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سو�سيتيه دي بروديت�س ن�ستله ا�س.ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة � :سوي�سرية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  1800:مدينة فـيفاي � ،سوي�سرا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل � :سوي�سرا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/7/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/10/5 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 4117 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 8 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 1997/9/7 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  602 :فـي 1997/7/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق  :روفكال � ،إنك
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية � :سبيكرتم براندز �إنك
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :امريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  3001:دميينج واي  ،ميدلتون  -دبليو �آي  ، 535562الواليات
املتحدة الأمريكية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2013/8/25 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/10/5 :م
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الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2017/7/17 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1182 :فـي 2017/2/19م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق � :شركة �أي اند زد �ش.م.ل (�أوف �ش ــور)
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية  :فود اند كو القاب�ضة �ش.م.ل
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :لبنانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  :بريوت  ،لبنان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل  :لبنان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة 2019/6/19 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2020/9/27 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكـام املــادة ( )19مـن قانـون (نظـام) العالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانــي رقــم ، 2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية :
رقم
م
العالمة
 64715 1الفا فيتامينز البوراتوريز انك
بريفتي فان ملي
25127 2
بينيولك�س بي  .فـي
 24239 3وايث هولدينغز ال ال �سي
هاوبار كوربوري�شن ليمتد
5103 4
 24468 5اب جون يو ا�س  1ال ال �سي
 24249 6مريك �شارب & دوهم كورب
 24430 7مريك �شارب & دوهم كورب
تات هوي فودز
65412 8
بي تي ين ال تي دي
ات�ش بي �آي براندد ابارل
4902 9
انرتبرايز�س  ,ال ال �سي
ات�ش بي �آي براندد ابارل
4905 10
انرتبرايز�س  ,ال ال �سي
هاودين جروب ليميتد
65971 11
روفكال انك
4117 12
� 62158 13صب واي �آي بي ال ال �سى
كيبل نيوز نتوورك  ،انك
65715 14
ا�ســــم ال�شركــــة
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املهنـــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة

2010/9/25

التجارة وال�صناعة

2001/3/21

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2000/12/3
1990/12/29
2000/12/23
2000/12/3
2000/12/20

التجارة وال�صناعة

2010/11/6

التجارة وال�صناعة 1990/10/30
التجارة وال�صناعة 1990/10/30
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2010/12/18
1990/4/17
2010/4/5
2010/11/29

اجلريدة الر�سمية العدد ()1361

رقم
م
العالمة
64797 15
64798 16
64799 17
64800 18
64801 19
64802 20
64803 21
64804 22
64805 23
64806 24
64807 25

ا�ســــم ال�شركــــة
جولدن برياميدز بالزا
(�شركة م�ساهمة م�صرية)
جولدن برياميدز بالزا
(�شركة م�ساهمة م�صرية)
جولدن برياميدز بالزا
(�شركة م�ساهمة م�صرية)
جولدن برياميدز بالزا
(�شركة م�ساهمة م�صرية)
جولدن برياميدز بالزا
(�شركة م�ساهمة م�صرية)
جولدن برياميدز بالزا
(�شركة م�ساهمة م�صرية)
جولدن برياميدز بالزا
(�شركة م�ساهمة م�صرية)
جولدن برياميدز بالزا
(�شركة م�ساهمة م�صرية)
جولدن برياميدز بالزا
(�شركة م�ساهمة م�صرية)
جولدن برياميدز بالزا
(�شركة م�ساهمة م�صرية)
جولدن برياميدز بالزا
(�شركة م�ساهمة م�صرية)
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املهنـــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة

2010/9/29

التجارة وال�صناعة

2010/9/29

التجارة وال�صناعة

2010/9/29

التجارة وال�صناعة

2010/9/29

التجارة وال�صناعة

2010/9/29

التجارة وال�صناعة

2010/9/29

التجارة وال�صناعة

2010/9/29

التجارة وال�صناعة

2010/9/29

التجارة وال�صناعة

2010/9/29

التجارة وال�صناعة

2010/9/29

التجارة وال�صناعة

2010/9/29

اجلريدة الر�سمية العدد ()1361

رقم
م
العالمة
64808 26
64809 27
64810 28
65612 29
64909 30
23787 31
32

4918

33

4919

34

4920

35

4922

36

4924

ا�ســــم ال�شركــــة
جولدن برياميدز بالزا
(�شركة م�ساهمة م�صرية)
جولدن برياميدز بالزا
(�شركة م�ساهمة م�صرية)
جولدن برياميدز بالزا
(�شركة م�ساهمة م�صرية)
�شركة ليال التجارية املحدودة
امل�س�ؤولية
�سيدر وايت براديل انرت
نا�شيونال �ش .م .ل
هوغو بو�س تريد مارك
ماجنمينت جي ام بي
ات�ش امد كو
بليبوي انرتبراي�س
انرتن�سونال  ،انك
بليبوي انرتبراي�س
انرتن�سونال  ،ان
بليبوي انرتبراي�س
انرتن�سونال  ،ان
بليبوي انرتبراي�س
انرتن�سونال  ،ان
بليبوي انرتبراي�س
انرتن�سونال  ،ان
-129-

املهنـــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة

2010/9/29

التجارة وال�صناعة

2010/9/29

التجارة وال�صناعة

2010/9/29

التجارة وال�صناعة 2010/11/24
التجارة وال�صناعة

2010/10/6

التجارة وال�صناعة 2000/10/17
التجارة وال�صناعة 1990/10/31
التجارة وال�صناعة 1990/10/31
التجارة وال�صناعة 1990/10/31
التجارة وال�صناعة 1990/10/31
التجارة وال�صناعة 1990/10/31

اجلريدة الر�سمية العدد ()1361

رقم
م
العالمة
37

4925

38

4928

39

4929

40

4930

41

4933

42

4934

43

5021

44

5022

23546 45
23545 46
23544 47
48

4912

ا�ســــم ال�شركــــة
بليبوي انرتبراي�س
انرتن�سونال  ،ان
بليبوي انرتبراي�س
انرتن�سونال  ،ان
بليبوي انرتبراي�س
انرتن�سونال  ،ان
بليبوي انرتبراي�س
انرتن�سونال  ،ان
بليبوي انرتبراي�س
انرتن�سونال  ،ان
بليبوي انرتبراي�س
انرتن�سونال  ،ان
بليبوي انرتبراي�س
انرتن�سونال  ،ان
بليبوي انرتبراي�س
انرتن�سونال  ،ان
كاو كابو�شيكي كاي�شا
(كاو كوربوري�شن )
كاو كابو�شيكي كاي�شا
(كاو كوربوري�شن )
كاو كابو�شيكي كاي�شا
(كاو كوربوري�شن )
تيفاين اند كومبني
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املهنـــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 1990/10/31
التجارة وال�صناعة 1990/10/31
التجارة وال�صناعة 1990/10/31
التجارة وال�صناعة 1990/10/31
التجارة وال�صناعة 1990/10/31
التجارة وال�صناعة 1990/10/31
التجارة وال�صناعة

1990/12/1

التجارة وال�صناعة

1990/12/1

التجارة وال�صناعة

2000/9/5

التجارة وال�صناعة

2000/9/5

التجارة وال�صناعة

2000/9/5

التجارة وال�صناعة 1990/10/30

اجلريدة الر�سمية العدد ()1361

رقم
م
العالمة
64879 49

ا�ســــم ال�شركــــة
�شركة اتكو

املهنـــة
التجارة وال�صناعة

2010/10/4
2010/9/28
2010/9/28
2010/9/28
2010/9/28
2010/3/30
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8

50
51
52
53
54
55
56
57
58

64775
64772
64773
64774
62045
67297
67298
67299
67300

لل�صناعات الغذائية �ش.م.م
لينزينغ �أكتينغي�سيلت�س�شافت
لينزينغ �أكتينغي�سيلت�س�شافت
لينزينغ �أكتينغي�سيلت�س�شافت
لينزينغ �أكتينغي�سيلت�س�شافت
�أطعمة التم �ش.م.م
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

59
60
61
62
63
64
65
66
67

67301
67302
67303
67304
67305
67306
67307
67308
67309

�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
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تاريخ الت�سجيل

اجلريدة الر�سمية العدد ()1361

م
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

رقم
العالمة
67310
67311
67312
67313
67314
67315
67316
67317
67318
67319
67320
67321
67322
67323
67324
65698
4803
65206
23510
23509
23508
23507
23506

ا�ســــم ال�شركــــة

املهنـــة

تاريخ الت�سجيل

�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
�إنرت �إيكيا �سي�ستمز بي فـي
مان باور جروب انك
هويلز البو
�ستيفيل البورترييز  ,انك
�سرتاديفاري�س اي�سبانا
�سرتاديفاري�س اي�سبانا
�سرتاديفاري�س اي�سبانا
�سرتاديفاري�س اي�سبانا
�سرتاديفاري�س اي�سبانا

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2011/3/8
2010/11/29
1990/10/6
2010/10/25
2000/9/3
2000/9/3
2000/9/3
2000/9/3
2000/9/3
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1361

91
92
93

رقم
العالمة
23505
23504
23503

94

4698

95

4697

م

65734 96
4776 97
65205 98
99

4654

4655 100
4702 101
4707 102
4708 103
4736 104

ا�ســــم ال�شركــــة

املهنـــة

تاريخ الت�سجيل

�سرتاديفاري�س اي�سبانا
�سرتاديفاري�س اي�سبانا
�سرتاديفاري�س اي�سبانا
جاك بوغارت
انرتنا�شيونال بي فـي
جاك بوغارت
انرتنا�شيونال بي فـي
داللة للو�ساطة واال�ستثمار
القاب�ضة �ش.م.ق
�آر ال فود�س �آ.ام.بي�.آ
�ستيفيل البورترييز ,انك
امربيال كيميكال
اند�سرتيز ليمتد
امربيال كيميكال
اند�سرتيز ليمتد
امربيال كيميكال
اند�سرتيز ليمتد
امربيال كيميكال
اند�سرتيز ليمتد
امربيال كيميكال
اند�سرتيز ليمتد
امربيال كيميكال
اند�سرتيز ليمتد

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2000/9/3
2000/9/3
2000/9/3

التجارة وال�صناعة

1990/9/12

التجارة وال�صناعة

1990/9/12
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التجارة وال�صناعة 1998/10/17
التجارة وال�صناعة 1990/9/29
التجارة وال�صناعة 2010/10/25
التجارة وال�صناعة

1990/9/11

التجارة وال�صناعة

1990/9/11

التجارة وال�صناعة

1990/9/16

التجارة وال�صناعة

1990/9/16

التجارة وال�صناعة

1990/9/16

التجارة وال�صناعة

1990/9/19

اجلريدة الر�سمية العدد ()1361

رقم
م
العالمة

ا�ســــم ال�شركــــة

املهنـــة

تاريخ الت�سجيل

24957 105

كانغارو اند�سرتيز  -م�ساهمة التجارة وال�صناعة

2001/2/26

4894
24353
63874
63875
63876

التجارة وال�صناعة
اجمن انك
التجارة وال�صناعة
راي�سجروز ليمتد
الكرتولوك�س هوم برودكت�س  ,انك التجارة وال�صناعة
الكرتولوك�س هوم برودكت�س  ,انك التجارة وال�صناعة
الكرتولوك�س هوم برودكت�س  ,انك التجارة وال�صناعة
ت�شاوموت انرتنا�شيونال
التجارة وال�صناعة
ا�س  .ايه
ت�شاوموت انرتنا�شيونال
التجارة وال�صناعة
ا�س  .ايه
ت�شاوموت انرتنا�شيونال
التجارة وال�صناعة
ا�س  .ايه

1990/10/27
2000/12/10
2010/7/25
2010/7/25
2010/7/25

64887
64888
64889
64890
64891

تي �أل فـي كو �أل تي دي
تي �أل فـي كو �أل تي دي
تي �أل فـي كو �أل تي دي
تي �أل فـي كو �أل تي دي
تي �أل فـي كو �أل تي دي
كالفني كلني كوزميتك�س
كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

22428 120

�إلف �أتوكيم اغرىبي .فـي

106
107
108
109
110

4213 111
4214 112
4215 113
114
115
116
117
118

4974 119
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1990/5/2
1990/5/2
1990/5/2
2010/10/4
2010/10/4
2010/10/4
2010/10/4
2010/10/4

التجارة وال�صناعة 1990/11/17
التجارة وال�صناعة

2000/5/7

اجلريدة الر�سمية العدد ()1361

ا�ستــــدراك
تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إلى �أن ــه قـد وقـع خط�أ مـادي عنـ ــد ن�شـر
�إعالن جتديد العالمة التجارية رقم (  ، ) 64834املن�شور فـي اجلريدة الر�سمية العدد (، )1355
ال�صادر بتاريــخ  10من حمرم 1442هـ  ،املوافـق  30من �أغ�سط�س 2020م � ،إذ ورد كالآتـي :
م

رقم
العالمة

ا�ســـم ال�شركــة

املهنـــة

تاريخ الت�سجيل

1

23139

نوفارتيز ا  .جي

التجارة وال�صناعة

2000/7/23

وال�صحيـــــــح هــــــــــو :
م

رقم
العالمة

ا�ســـم ال�شركــة

املهنـــة

تاريخ الت�سجيل

1

64834

نوفارتيز ا  .جي

التجارة وال�صناعة

2000/7/23

لـــذا لـــزم التنويـــه .
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1361

ا�ستــــدراك
تن ــوه وزارة التج ــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إلى �أن ــه قـد وقـع خط�أ مـادي عنـ ــد ن�شـر
�إعالن جتديد العالمة التجارية رقم (  ، ) 4773املن�شور فـي اجلريدة الر�سمية العدد (، )1356
ال�صادر بتاريــخ  17من حمرم 1442هـ  ،املوافـق  6من �سبتمرب 2020م � ،إذ ورد كالآتـي :
م

رقم
العالمة

1

4772

ا�ســـم ال�شركــة

املهنـــة

كابو�شيكي كاي�شا توبكون التجارة وال�صناعة

تاريخ الت�سجيل
1990/9/29

وال�صحيـــــــح هــــــــــو :
م

رقم
العالمة

1

4773

ا�ســـم ال�شركــة

املهنـــة

كابو�شيكي كاي�شا توبكون التجارة وال�صناعة

تاريخ الت�سجيل
1990/9/29

لـــذا لـــزم التنويـــه .
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
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مكتــب علــي الــدح و�شركــاه
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مل�سات للنوافذ والأبواب �ش.م.م
يعلن مكتب علي الدح و�شركاه أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركة مل�سات للنوافذ والأبواب �ش.م.م ,
وامل�سجلـ ـ ـ ــة لـ ــدى �أمانـ ــة ال�سجـ ــل الـتج ـ ــاري بالرق ـ ــم  ، 1015634وفق ــا التف ــاق ال�شرك ــاء
امل�ؤرخ 2020/4/9م  ،وللم�صفي وحـده حــق متثيـل ال�شرك ــة فـي الت�صفـيــة أ�مــام الغـي ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
روي  -مركز عمان التجاري
�ص.ب  457 :ر.ب 112 :
هاتف رقم  24791115 :فاك�س رقم 24795551 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو �شجون البلو�شي للتجارة �ش�.ش.و
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية �أنـه يقوم بت�صفـية
�شركة �أبو �شجون البلو�شي للتجارة �ش�.ش.و  ,وامل�سجل ـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري
بالرق ــم  ، 1158696وللم�صفي وحـده حـ ــق متثي ــل ال�شرك ـ ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
�ص.ب  23 :ر.ب 133 :
هاتف رقم 99565065 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب مقبول اخلابوري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلابوري للو�ساطة  -تو�صية
يعلن مكتب مقبول اخلابوري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركة
اخلابوري للو�ساطة  -تو�صية  ,وامل�سجل ـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري بالرق ــم ، 1097268
وفق ــا التف ــاق ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ 2018/3/26م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـيــة أ�مــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
روي  -مركز عمان التجاري  -الطابق الثالث  -مكتب رقم 303 :
�ص.ب  985 :ر.ب 114 :
هاتف رقم  24779082 - 24796672 :فاك�س رقم 24791200 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلودة للأعمال التجارية والإن�شائية �ش.م.م
يعلن مكتب مقبول اخلابوري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية أ�نـه يقوم بت�صفـية �شركة
اجلودة للأعمال التجارية والإن�شائية �ش.م.م  ,وامل�سجل ـ ــة لــدى �أمانــة ال�سجــل الـتج ــاري
بالرق ــم  ، 1488538وفق ــا التف ــاق ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ 2018/3/26م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـيــة �أمــام الغـي ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
روي  -مركز عمان التجاري  -الطابق الثالث  -مكتب رقم 303 :
�ص.ب  985 :ر.ب 114 :
هاتف رقم  24779082 - 24796672 :فاك�س رقم 24791200 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب العداد الذهبي للتجارة واملقاوالت
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نا�صر �سعيد الهاجري و�شركاه للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب العداد الذهــبي للتجــارة واملقــاوالت �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة نا�صـ ــر �سعيــد
الهاجري و�شركـاه للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1192927
وفق ــا التف ــاق ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ 2020/2/23م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
خبة �آل خمي�س  -والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  580 :ر.ب 315 :
هاتف رقم 99373172 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب بيت املحا�سبة الدويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو وائل الرحبي للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب بيت املحا�سبة الدويل أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركــة �أبو وائل الرحبي للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1699067وفق ــا التف ــاق ال�شرك ــاء
امل ـ�ؤرخ 2020/2/16م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
والية ال�سيب  -اخلو�ض � -سكة رقم  - 3604 :جممع رقم 336 :
مبنى رقم  - 212 :الطابق الثالث � -شقة رقم 31 :
�ص.ب  687 :ر.ب 111 :
هاتف رقم 99164180 - 94652276 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركةاملدينة العاملية للتموين والإمداد �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات أ�نـه يقوم بت�صفـيــة
�شركة املدينة العاملية للتموين والإمداد �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ، 1313805وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
ال�سيب � -سوق ال�سيب مقابل االدعاء العام
�ص.ب  556 :ر.ب 121 :ال�سيب
هاتف رقم 22368462 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركةالعالمة للتكنولوجيا والتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملي ــة لال�ست�شــارات املالية وتدقيق احل�سابات �أنـه يقوم بت�صفـيــة
�شركـ ــة العالم ــة للتكنولوجيــا والتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ، 1323332وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
ال�سيب � -سوق ال�سيب مقابل االدعاء العام
�ص.ب  556 :ر.ب 121 :ال�سيب
هاتف رقم 22368462 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركةالفي�صل للأعمال املمتازة �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�شارات املالية وتدقيق احل�سابات أ�نـه يقوم بت�صفـيــة
�شركة الفي�صل للأعمال املمتازة �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ، 1307599وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي :
ال�سيب � -سوق ال�سيب مقابل االدعاء العام
�ص.ب  556 :ر.ب 121 :ال�سيب
هاتف رقم 22368462 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب امليزانية للتدقيق واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سند�س للفنادق واملنتجعات �ش.م.م
يعلن مكتب امليزانية للتدقيق واال�ست�شارات أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �سند�س للفنادق
واملنتجعات �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  , 1278403وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/3/25م  ،وللم�صف ــي وح ــده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
روي  -احلي التجاري  -بناية �أحمد ح�سن حممد و�سعاد بنت ح�سن اللواتي
الطابق الرابع � -شقة رقم 52 :
�ص.ب  754 :ر.ب 320 :
هاتف رقم  24780044 - 99372541 :فاك�س رقم24786727:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب الكون حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة الوفاء احلديثة �ش.م.م
يعلن مكتب الكون حما�سبون قانونيون �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة واحــة الوفــاء احلديثــة
�ش.م م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1096661وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2020/9/16م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
منطقة اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  1124 :ر.ب 121 :
هاتف رقم  99228511 :فاك�س رقم24454345:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العادل لتوريد قطع الغيار �ش.م.م
يعلن مكتب موري�سون م�سقط  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة العادل
لتوريد قطع الغيار �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1331818
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/8/30م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  2123 :ر.ب 112 :
هاتف رقم  - 22060040 :فاك�س رقم22060043:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب املهني املحرتف لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز جرير للت�سويق �ش.م.م
يعلن مكتب املهني املحرتف لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقوم بت�صفـيــة
�شركة مركز جرير للت�سويق �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ، 1210126وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/1/15م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب  171 :ر.ب 620 :
هاتف رقم 92503588 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بيك �سوك الهند�سية و�شركاهم �ش.م.م
يعلن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون � -أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة بيك �سوك
الهند�سية و�شركاهم �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1088787
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2010/5/17م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب  2508 :ر.ب 112 :روي
هاتف رقم  24786151 - 24707654 :فاك�س رقم 24786751 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول جمز ال�صغرى للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �سهول جمز
ال�صغرى للتجارة �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 3207250
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/9/13م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
القرم  -بناية مركز الرائد التجاري  -الطابق الأول  -مكتب رقم 28 :
�ص.ب  428 :ر.ب 131 :
هاتف رقم  24665355 :فاك�س رقم24665350:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حدائق الكناري للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة حدائق الكناري
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1220711وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صـحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  562:ر.ب 311 :
هاتف رقم 99729975 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ك�شخة للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ك�شخة للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1222590وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صـحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  526:ر.ب 311 :
هاتف رقم 99706599 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج الر�ؤيا للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �أبراج الر�ؤيا للتجارة
�ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1326483وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صـحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  526:ر.ب 311 :
هاتف رقم 99706599 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد ال�شرك ــة
مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر مــن تاريــخ ن�شــر
هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة اليمامة الذهبية �ش.م.م
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة جوهرة اليمامة
الذهبية �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 3243591وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صـحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  526 :ر.ب 311 :
هاتف رقم 99706599 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شعلة حفيت �ش.م.م
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �شعلة حفيت �ش.م.م ,
وامل�سجلــة ل ــدى �أمان ــة ال�سجـ ــل الـتجـ ــاري بالرقـ ــم  ، 1347732وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :

والية �صـحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  562:ر.ب 311 :
هاتف رقم 99706599 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع �سور العربي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ربوع �سور العربي للتجارة -
ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1219051وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق االول
�ص.ب  70:ر.ب 319 :
هاتف رقم  99649962 - 26857088 :فاك�س رقم26857087:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظالل جزماء الوطنية للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ظالل جزماء الوطنية
للتجــارة  -تو�صي ــة  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1216032وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صـحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  222:ر.ب 225 :
هاتف رقم 99023778 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كناري جزماء احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة كناري جزماء احلديثة
للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1205106وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صـحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  222:ر.ب 225 :
هاتف رقم 98023778 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ظالل اخل�ضراء للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ظالل اخل�ضراء للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1210956وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صـحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  222:ر.ب 225 :
هاتف رقم 98023778 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق جزماء احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة رونق جزماء احلديثة للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1230954وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صـحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  222:ر.ب 225 :
هاتف رقم 98023778 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�آثر جزماء الوطنية للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة م�آثر جزماء الوطنية للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1234572وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صـحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  222:ر.ب 225 :
هاتف رقم 98023778 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمدان بن عبداللــه ال�سريحي و�شركاه للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات �أنه يقوم بت�صفـيــة �شركة حمدان بن عبداللـه
ال�سريحي و�شركاه للتجارة  -تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 3048721
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  24:ر.ب 322 :
هاتف رقم 22552993:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر مــن
تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي على
العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب الأرقام املتكاملة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع العراقي املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية

يعلن مكتب الأرقام املتكاملة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ربوع العراقي
املتحدة للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1230580
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/9/14م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :

والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم 96565354:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور أ�ع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر مــن
تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي على
العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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رحمة بنت ربيع بن �سامل اجلنيبية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق البوارح للتجارة  -تو�صية
تعلن رحمة بنت ربيع بن �سامل اجلنيبية �أنها تقوم بت�صفـيــة �شركة رونق البوارح للتجارة  -تو�صية ,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1061035وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2019/4/1م ،
وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم 99745114:
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ـ ــة مدعمـ ــة بامل�ستن ـ ــدات الثبوتيـ ــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريـ ــخ ن�شـ ــر ه ـ ــذا الإع ـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــية

عبداللـه بن عجيل القحطاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لوذان العاملية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن عجيل القحطاين �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة لوذان العاملية �ش.م.م ,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1213902وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
�ص.ب  2998:ر.ب 112 :
هاتف رقم 96329635 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حمد بن �سامل بن حارب الربيكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ينابيع ودام للتجارة  -تو�صية
يعلن حمد بن �سامل بن حارب الربيكي أ�نـه يقوم بت�صفـيــة �شركة ينابيع ودام للتجارة -
تو�صية  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ، 1034176وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2020/9/24م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
�ص.ب  77 :ر.ب 313 :
هاتف رقم 99040879 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خمي�س بن حمود بن حمد ال�صباحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االمتياز ل�صناعة احللوى العمانية �ش.م.م
يعلن خمي�س بن حمود بن حمد ال�صباحي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة االمتياز ل�صناعة
احللوى العمانية �ش.م.م  ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1689479
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/11م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي :
العذيبة � -سكة رقم  - 7004 :فيال رقم 190 :
�ص.ب  190 :ر.ب 112 :
هاتف رقم 99356916 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �سيف بن مرهون املعمري و�شريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة �سيف بن مرهون
املعم ــري و�شريكـ ــه للتج ــارة واملقـ ــاوالت �ش.م.م  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ، 3001989وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي :
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  169 :ر.ب 319 :
هاتف رقم 99335133 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خالد بن حممد بن �إبراهيم ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن �إبراهيم بن �سليمان ال�سيابي وولده للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن حممد بن �إبراهيم ال�سيابي �أنـه يقوم بت�صفـيــة �شركة حممد بن �إبراهيم بن
�سليم ــان ال�سياب ــي وولده للتجارة  -ت�ضامنية  ,وامل�سجل ــة لــدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـ ــم  ، 3234967وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2019/10/7م  ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر  ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي :
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب  471 :ر.ب 318 :
هاتف رقم 99317944 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله  ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن  ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-153-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1361

مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البناء الرا�سخ للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب �سامل اخل�صيبي لتدقيق احل�سابات ب�صفـته امل�صفـي ل�شركــة البناء الرا�سخ
للمقاوالت  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1213375ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مكتب العمانية الدولية لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدينة الإبداع �ش.م.م
يعلـن مكت ــب العماني ــة الدولي ــة لتدقي ــق احل�سابـ ــات ب�صفـت ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مدين ــة
ا إلب ــداع �ش.م.م  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1747517ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مكتب بيت املحا�سبة الدويل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطالئع ل�صناعة امل�سامري �ش.م.م
يعلـن مكتب بيت املحا�سبة الدويل ب�صفـت ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الطالئع ل�صناعة امل�سامري
�ش.م.م  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1234874ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العاملية للخدمات املالية �ش.م.م
يعلن مكتب بيت املحا�سبة الدويل ب�صفـته امل�صفي ل�شركة العاملية للخدمات املالية �ش.م.م ،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1277588ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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ماهر بن عبدالعزيز بن حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اال�ستك�شاف للتطوير والطاقة �ش.م.م
يعلن ماهر بن عبدالعزيز بن حممد البلو�شي ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركـة اال�ستك�شاف للتطوير
والطاق ــة �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لـ ــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1175786ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البجعة للتموين وخدمات حقول النفط �ش.م.م
يعلن ماهر بن عبدالعزيز بن حممد البلو�شي ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركـة البجعة للتموين
وخدمات حقول النفط �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لـ ــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم ، 1832026
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط الدولية للأعمال الرائدة �ش.م.م
يعلن ماهر بن عبدالعزيز بن حممد البلو�شي ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركـة م�سق ــط الدولي ــة
للأعمال الرائدة �ش.م.م  ،وامل�سجلــة لـ ــدى �أمانــة ال�سجـل الـتجاري بالرقم  ، 1224039ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عارف وماهر �أبناء عبدالعزيز بن حممد البلو�شي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن ماهر بن عبدالعزيز بن حممد البلو�شي ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركـة عارف وماهر �أبناء
عبدالعزيز بن حممـ ــد البلو�ش ــي للتج ــارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلــة لـ ــدى �أمانــة ال�سجـل
الـتجاري بالرقم  ، 8049742ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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حممد بن �سيف بن خلفان الهنائي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�ساتني م�سندم للم�شاريع التجارية �ش.م.م
يعلـن حممد بن �سيف بن خلفــان الهنائ ــي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ب�سات ــني م�سنــدم
للم�شاريع التجارية �ش.م.م  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ، 3301133
ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
يو�سف بن حميد بن حممد الغاب�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو م�صطفى الغاب�شي �ش.م.م
يعلـن يو�سف بن حميد بن حممد الغاب�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع �أبو م�صطفى
الغاب�شي �ش.م.م  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1515667ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإلهام لإدارة الأعمال �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركة الإلهام لإدارة الأعمــال �ش.م.م  ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ، 1336696ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سا�س الكفاءات �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـة �أ�سا�س الكفاءات �ش.م.م  ،وامل�سجلـة لدى �أمانـة ال�سجل الـتجاري بالرق ــم ، 1088302
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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حمد بن �سامل بن حارب الربيكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع قناديل ودام للتجارة -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن �سامل بن حارب الربيكي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع قناديل ودام
للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1021650ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مكتب الدكتور غامن ال�سعيدي  -حمامون وم�ست�شارون فـي القانون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة نخلة اخلليج للمعدات النفطية �ش.م.م
يعلـن مكتب الدكتور غامن ال�سعيدي  -حمامون وم�ست�شارون فـي القانون ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة نخلة اخلليج للمعدات النفطية �ش.م.م  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ، 1067585ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مكتب �إجناز لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سميني للخدمــات الزراعيــة �ش.م.م
يعلـن مكتب �إجنــاز لتدقــيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي �شركـ ــة ال�سمينـ ــي للخدمات
الزراعية �ش.م.م  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1034278ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
ماجد بن خمي�س بن حممد الناعبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ح�صن اخلور للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن ماجد بن خمي�س بن حممد الناعبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركة ح�صن اخلور للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 5056357ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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حممد بن �سليم بن م�سلم اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منتجع الرمال �ش.م.م
يعلـن حممد بن �سليم بن م�سلم اجلنيبي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركة منتجع الرمال �ش.م.م ،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1233354ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
يا�سر بن حمود بن حمد املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تقنية معلومات الكمبيوتر �ش.م.م
يعلـن يا�سر بن حمود بن حمد املعمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركة تقنية معلومات الكمبيوتر
�ش.م.م  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1408313ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جرزيز للعمال واخلدمات �ش.م.م
يعلـن يا�سر بن حمود بن حمد املعمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركة جرزيز للعمال واخلدمات
�ش.م.م  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1078207ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
عبدالـله بن حممد بن عبداللـه الكلباين
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه بن حممد بن عبداللـه الكلباين و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن حممــد بن عبداللـه الكلبانــي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شرك ــة عبداللـ ــه بن
حممد بن عبداللـه الكلباين و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل
الـتجــاري بالرق ــم  ،1159817ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن علي بن خلفان الكندي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركة حممد بن علي بن خلفان
الكندي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ، 3131700ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة غرب لوى احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلـن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركة غ ــرب لــوى احلديث ــة
للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1210436ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
م�صطفى بن �إبراهيم بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أجواء ال�شبيكة للتجارة  -تو�صية
يعلـن م�صطفى بن �إبراهيم بن علي العجمي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركة �أجواء ال�شبيكة
للتجارة  -تو�صية  ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ، 1214945ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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