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اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
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الأحد � 7شعب ـ ـ ـ ــان 1442هـ

املـوافــق  21مــار�س 2021م

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة
مر�سـ ــوم �سـلطانـ ــي رق ــم  2021/26بالت�صدي ــق علـى اتفاقيـة التعـ ــاون بني حكومــة
�سلطنة عمان وحكومة املجر للتعاون فـي جمال
التعليم العايل.
مر�سـ ــوم �سـلطانـ ــي رق ــم  2021/27بالت�صدي ــق علـ ــى اتفاقي ــة بني �سلطن ــة عم ــان
وجمهوريـ ـ ـ ــة البي ـ ــرو حـ ــول الإعفـ ــاء املتبـ ــادل
من الت�أ�شريات حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية
�أو اخلا�صة �أو اخلدمة.
مر�سـ ــوم �سـلطانـ ــي رق ــم  2021/28بالت�صديـ ــق علـ ــى اتفاقيـ ــة بني حكومــة �سلطنــة
عمان وحكومة جورجيا حول الإعفاء من متطلبات
الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية
واخلا�صة واخلدمة.
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
الإع ــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.

رقم
ال�صفحة
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رقم
ال�صفحة
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
89
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
91
�إعالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.
106
ا�ست ــدراك.
111
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة احلويل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية113 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآفاق الذهبية للتجارة �ش.م.م.
113
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة عربي الوطنية �ش.م.م.
114
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار العبري احلديثة للتجارة �ش.م.م.
114
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سوار الفريج  -ت�ضامنية.
115
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شراع الطريف للإن�شاءات  -ت�ضامنية.
115
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�ؤية �صحار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية116 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهور الأفرا�ض املتميزة  -تو�صية.
116
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرجاف الدولية للتجارة  -ت�ضامنية.
117
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أعايل البحار املتحدة للتجارة واخلدمات �ش.م.م117 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ماجد بن �سعيد بن علي الهدابي و�إخوانه
للتجارة  -تو�صية.
118
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سليمان بن �أحمد بن �سليمان البلو�شي للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
118
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روح اللـه ر�ضواين و�أوالده  -ت�ضامنية.
119
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سراج الدنيا للمقاوالت �ش.م.م.
119
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج ملا وراء البحار لال�ستثمار �ش.م.م120 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكات لهند�سة تفجري ال�صخور �ش.م.م120 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فالحة للتنمية امل�ستدامة �ش.م.م.
121
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خالد عو�ض �سامل امل�شيخي و�شريكه للتجارة -
ت�ضامنية.
121
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بنيان الدولية لال�ستثمار �ش.م.م.
122
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بن علوي و�شركاه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م122 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة العاملية ل�صناعة املواد الغذائية �ش.م.م123 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركــة العماني ــة ل�صناعــة امل�ستلزمــات املدر�سيــة
واملكتب �ش.م.م.
123
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خدمات الزبائن للتجارة واملقاوالت  -تو�صية124 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو بكر بن علي امل�شيخـي و�شريكــه للتجــارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية.
124
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�سنت املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنيــة125 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سلم بن حممد بن �أحمد الكثريي وولده  -تو�صية125 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سعديات للتجارة واخلدمات �ش.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفراح مرباط للتجارة واملقاوالت  -تو�صية126 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النقـي العامليـة �ش.م.م.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�صدى للم�شاريع ال�شاملة �ش�.ش.و.
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�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو رمي الرئي�سي  -تو�صية.
128
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العجمي وال�صادقي للتجارة �ش.م.م.
128
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عائ�شة بنت طالب بن �صالح احل�ضرمي و�شريكاتها
للتجارة  -ت�ضامنية.
129
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الل�ؤل�ؤة البي�ضاء للم�شاريع اجلديدة للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية.
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�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالل و�أحمد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م129 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة الو�سطى للم�شاريع ال�شاملة  -ت�ضامنية129 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ديار البادية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية130 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الياقوت الأحمر للم�شاريع الذهبية  -تو�صية130 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع نيتي التجارية �ش.م.م.
130
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبداللـه وحممد �أبناء �صالح علي املجيني
للتجارة  -ت�ضامنية.
130
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جالبيات ال�شارقة �ش.م.م.
131
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فرا�شة حواء �ش.م.م.
131
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما طي ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية131 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س العمارة احلديثة �ش.م.م.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1384

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2021/26
بالت�صديـق علـى اتفاقيـة التعـاون
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة املجر للتعاون فـي جمال التعليم العايل
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى اتفاقية التعاون بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة املجر للتعاون فـي جمال التعليم
العايل ،املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ  8من فرباير 2021م،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها ،وفقا لل�صيغة املرفقة.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 1 :من �شعبـــــــــان �سنـة 1442هـ
املـوافــــق 15 :من مـــــــــــار�س �سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقيـــة
تعاون بيـن حكومة �سلطنة عمان وحكومة املجر للتعاون فـي جمال التعليـم العالـي
انطالقا من العالقات املتميزة بني حكومة �سلطنة عمان ،وحكومة املجر ،ورغبة من البلدين
فـي تعزيز وتطوير التعاون بينهما فـي جمال التعليم العايل ،وذلك على �أ�سا�س مبد�أ امل�صالح
املتبادلة ،وعلى �ضوء املباحثات التي متت بني اجلانبني :العماين واملجري ،فقد مت االتفاق
بني حكومة �سلطنة عمان ،وحكومة املجـر (وي�شار �إليهم ــا معا فـيما يلي بـ"الطرفـ ــني"،
وفـي �صيغة املفرد بـ "الطرف") ،على الآتي:
املــادة ( ) 1
ي�شجع الطرفان التعاون فـي املجاالت التالية:
 - 1تبادل الكتب ،واملطبوعات ،واملن�شورات ،والوثائق ،والربجميات ،والأفالم ،وامل�صادر
املتعلقة بالتعليم العايل بني الطرفـني.
 - 2ت�شجيع الربامـج الثنائيـة بيـن م�ؤ�س�سـات التعليـم العالـي املعتمدة.
 - 3امل�شاركة فـي امل�ؤمترات املحلية والدولية وحلقات العمل العلمية والتعليمية املقامة
فـي البلدين ،وتبادل املعلومات املتعلقة بهذه الفعاليات قبل وقت كاف من بدء
الفعالية.
 - 4دعم وت�سهيل درا�سة وتعليم اللغتني :العربية ،واملجرية ،وت�شجيع �إجراءات ت�سمح
ملواطني البلدين التعرف على لغة البلد الآخر.
 - 5تعزيز التعاون فـي جمال البحوث ،وتبادل اخلربات فـي خمتلف جماالت العلوم
واملعرفة والتكنولوجيا احلديثة التي حتظى باالهتمام امل�شرتك لكال الطرفـني.
 - 6تبادل املعلومات حول نظام املعادلة واالعرتاف بامل�ؤهالت العلمية لكال الطرفـني
وفقا للأنظمة املعمول بها فـي كل من البلدين.
 - 7درا�سة �إمكانية دعوة الطرف الآخر للم�شاركة فـي الربام ــج احلكومي ــة التعليم ــية
املتعلقة بالتبادل الطالبي ،وفقا للوائح االعرتاف واملعادلة املتبعة فـي كال البلدين.
املــادة ( ) 2
ي�شجع الطرفان تبادل الدورات التدريبية ،و�إقامة البحوث العلمية ،والزيارات بني م�س�ؤويل
التعليم العايل ،و�أع�ضاء الهيئة الأكادميية ،وخرباء املعادلة و�ضمان اجلودة والباحثني
والطالب فـي م�ؤ�س�سـات التعليـم العالـي فـي الربامج ذات االهتمام امل�شرتك.
-8-
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املــادة ( ) 3
 - 1يتحمل الطرف املوفد تكاليف ال�سفر ذهابا و�إيابا ،ويتحمل الطرف املوفد �إليه تكاليف
الإقامة بالن�سبة �إىل الوفود امل�شار �إليها فـي املادة ( )2من هذه االتفاقية ،وفقا للقواعد
املعمول بها فـي كال البلدين.
� - 2إذا رغب �أي من الطرفـني فـي القيام بزيارة كما هو م�شار �إليه فـي املادة ( )2من هذه
االتفاقيـ ــة ،فـيج ــب عل ــى الط ــرف املوفد �إخطار الطرف املوفد �إليه عرب القنوات
الدبلوما�سية بجميع املعلومات الالزمة املتعلقة بالزيارة ،مبا فـي ذلك قائمة ب�أع�ضاء
الوفد الزائر ،و�أهداف الزيارة.
املــادة ( ) 4
ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على االلتزامات املرتتبة مبوجب االتفاقات الثنائية املربمة بني البلدين.
املــادة ( ) 5
 - 1يعمل الطرفان بهذه االتفاقية طبقا للقوانني والأنظمة املعمول بها فـي كل من البلدين.
 - 2ال تخل هذه االتفاقية بااللتزامات الناجتة عن ع�ضوية املجر فـي االحتــاد الأوروب ــي.
وعليه ،ف ـ ـ�إن �أحكـ ــام هـ ــذه االتفاقية ال تفــ�سر بـ ـ�أي طريق ــة عل ــى نح ــو يـ ـ�ؤدي إ�ل ــى إ�لـ ــغاء،
�أو تعديل � ،أو ت�شكيل �أثر على التزامات املجر املنبثقة ب�شكل خا�ص من االتفاقيات التي
ت�شكل �أ�سا�س االحتاد الأوروبي ،وكذلك االلتزامات الناجتة عن الت�شريعات الأ�سا�سية،
والثانوية املعمول بها فـي االحتاد الأوروبي.
املــادة ( ) 6
ي�سوي الطرفان �أي خالفات تن�ش�أ عن تطبيق �أو تف�سري �أحكام هذه االتفاقية وديا من خالل
امل�شاورات عرب القنوات الدبلوما�سية.
املــادة ( ) 7
يجوز للطرفـني تعديل هذه االتفاقية من خالل �إبرام بروتوكوالت تدخل حيز التنفـيذ
وفقا للإجراءات املن�صو�ص عليها فـي املادة (.)8
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املــادة ( ) 8
تدخل هذه االتفاقية حيز التنفـيذ بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ تبادل وثائق الت�صديق
عليها من قبل الطرفـني.
املــادة ( ) 9
يجوز لأي من الطرفـني �إنهاء هذه االتفاقية فـي �أي وقت ب�إخطار الطرف الآخر قبل (� )6ستة
�أ�شهر على الأقل كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية برغبته فـي الإنهاء.
وقعت هذه االتفاقية فـي مدينة م�سقط بتاريخ  8فرباير 2021م ،املوافق  25جمادى الثانية 1442هـ من
ن�سخت ــني �أ�صليت ــني باللغ ــات :العربية ،والإجنليزية ،واملجريــة ،لك ــل منه ــا ذات احلجي ــة
القانونية ،وفـي حالة االختالف يعتد بالن�ص الإجنليزي.

عـــن
حكومة املجر

عـــن
حكومة �سلطنة عمان
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2021/27
بالت�صديــق علــى اتفاقيــة
بني �سلطنة عمان وجمهورية البريو حول الإعفاء املتبادل
من الت�أ�شريات حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة �أو اخلدمة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى االتفاقية بني �سلطنة عمان وجمهورية البريو حول الإعفاء املتبادل من الت�أ�شريات
حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة �أو اخلدمة ،املوقعة فـي مدينة م�سقط
بتاريخ  18من فرباير 2021م،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها ،وفقا لل�صيغة املرفقة.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 1 :من �شعبـــــــــان �سنـة 1442هـ
املـوافــــق 15 :من مـــــــــــار�س �سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
-13-
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اتفاقيــة
بني �سلطنـة عمـان وجمهورية البيـرو حـول الإعفـاء
املتبـادل مـن الت�أ�شيـرات حلاملـي جـوازات ال�سفـر
الدبلوما�سيـة �أو اخلا�صـة �أو اخلدمـة
�إن �سلطنة عمان ،وجمهورية البريو ،وامل�شار �إليهما فيما بعد بـ"الطرفني"� ،أو مفردا
بـ"الطرف"،
�إذ حتدوهما الرغبة فـي تعزيز العالقات الثنائية بني بلديهما،
و�إذ ي�سعيان �إلى ت�سهيل �إجراءات �سفر مواطنيهما من حملة جوازات ال�سفر الدبلوما�سية
�أو اخلا�صة �أو اخلدمة،
فقد اتفقتا على ما ي�أتي:
املــادة ( ) 1
 - 1يعفى مواطنو �أي من الطرفني ممن يحملون جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة
�أو اخلدم ــة �ساريــة املفعول مــن �شــرط احل�ص ـ ــول علــى الت�أ�شـ ـي ــرة لغر�ض الدخ ــول
�إلى �إقليم الطرف الآخر �أو الإقامة فيه �أو مغادرته �أو العبور من خالله ملدة �أق�صاها
( )90ت�سعون يوما.
� - 2إذا رغب مواطنو �أي من الطرفني امل�شار �إليهم فـي الفقرة ( )1من هذه املادة ،متديد
فرتة �إقامتهم فـي �إقليم الطرف الآخر ملدة تزيد على تلك املحددة فـي ذات الفقرة،
ينبغي عليهم التقدم بطلب التمديد �إلى ال�سلطات املخت�صة لدى الطرف الآخر قبل
انتهاء املدة املحددة وفقا للأحكام القانونية املعمول بها.
 - 3يلتــزم مواطنــو كــل من الطرفني امل�ستفيدين من الإعفاء امل�شار �إليه فـي الفقرة ()1
من هذه املادة بعدم القيام ب�أي ن�شاط ربحي فـي �إقليم الطرف الآخر.
-14-
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املــادة ( ) 2
 - 1يعفى مواطنو �أي من الطرفني ممن يحملون جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة
�أو اخلدمــة �ساري ــة املفعــول والذيــن يت ــم تعيينه ــم ف ــي بعثة دبلوما�سية �أو قن�صلية
�أو فـي منظمة دولية تقع فـي �إقليم الطرف الآخر من �شرط احل�صول على الت�أ�شرية
لغر�ض الدخول �إلى �إقليم الطرف الآخر �أو مغادرته خالل فرتة تعيينهم ،ب�شرط �أن
يتقدموا �إلى وزارة اخلارجية لدى الطرف املوفد �إليه بطلب احل�صول على ت�أ�شرية
�إقامة فور و�صولهم.
 - 2ينطبــق الإعفــاء املمن ــوح ملواطني �أي من الطرفني امل�شار �إليهم فـي الفقرة ال�سابقة
على �أع�ضاء الأ�سرة املعتمدة عليه فـي �إعالتها �أي�ضا ،ب�شرط �أن يكونوا حاملني جلوازات
ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة �أو اخلدمة.
املــادة ( ) 3
يج ـ ــوز ملواطنـ ــي كـل من الطرفـني ممن يحملون جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة
�أو اخلدم ــة �ساري ــة املفع ــول ،الدخ ــول �إل ــى �إقلي ــم الط ــرف الآخ ــر �أو مغادرت ــه �أو العبور
من خالله عرب نقطة تفتي�ش حدودية مفتوحة للمرور الدويل.
املــادة ( ) 4
يلتــزم مواطنو كل من الطرفني ممن يحملون جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة
�أو اخلدمة �سارية املفعول بالقوانني والأنظمة املعمول بها فـي �إقليم الطرف الآخر خالل
�إقامتهم فيه.
املــادة ( ) 5
يحتفظ كل طرف بحقه فـي رف�ض دخول �أو تق�صري �أو �إنهاء الإقامة فـي �إقليمه لأي من
مواطني الطرف الآخر الذي قد يعتربه �شخ�صا غري مرغوب فيه ،وفقا لأحكام قانونه
املطبقة.
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املــادة ( ) 6
فـي حال فقدان مواطن �أي من الطرفني جواز �سفره الدبلوما�سي �أو اخلا�ص �أو اخلدمة
�أو تعر�ضه لل�ضرر فـي �إقليم الطرف الآخر ،تقوم البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية ،التي
ينتمي �إليها �صاحب اجلواز املعني ،بتوفري الوثائق التي متكن ذلك ال�شخ�ص من العودة
�إلى بالده .وفـي الوقت ذاته تقوم البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية ب�إخطار الطرف الآخر
مبا�شرة عن احلادثة عرب القنوات الدبلوما�سية.
املــادة ( ) 7
 - 1يتبادل الطرفان ،عرب القنوات الدبلوما�سية ،مناذج من جوازات ال�سفر الدبلوما�سية
واخلا�صة واخلدمة �سارية املفعول ،بالإ�ضافة �إلى و�صـ ــف تف�صيل ــي عـ ــن الوثائق
امل�ستخدمة حاليا خالل مدة �أق�صاها ( )30ثالثون يوما بعد دخول هذه االتفاقية حيز
التنفيذ.
 - 2يقوم كل طرف ب�إخطار الطرف الآخر ،عرب القنوات الدبلوما�سية ،بالتغيريات التي يتم
�إدخالها على النماذج املعمول بها حاليا والتي مت تبادلها �أو عند ا�ستحداث جوازات �سفر
جديدة ،ويتعني تقدمي و�صف تف�صيلي لهذه الوثائق فـي مدة �أق�صاها ( )30ثالثون
يوما قبل بدء العمل بهذه الوثائق.
املــادة ( ) 8
 - 1يجوز لأي من الطرفني تعليق العمل بهذه االتفاقية ب�شكل كلي �أو جزئي لأ�سباب تتعلق
بالأمن الوطني� ،أو النظام العام� ،أو ال�صحة العامة .ويجب �إبالغ الطرف الآخر كتابيا
مبا�شرة ،عرب القنوات الدبلوما�سية ،عن التعليق �أو �إنهاء التعليق مع حتديد التاريخ
الذي يتم العمل بهذا الإجراء قبل (� )7سبعة �أيام على الأقل من بدء العمل بالقرار.
 - 2ال ي�ؤثر التعليق امل�ؤقت لهذه االتفاقية على الو�ضع القانوين ملواطني �أي من الطرفني
املوجودين فـي �إقليم الطرف الآخر مبوجب هذه االتفاقية.
املــادة ( ) 9
يجوز �إجراء �أي تعديالت �أو �إ�ضافات على هذه االتفاقية باالتفاق املتبادل بني الطرفني
وذلــك مــن خــالل تب ــادل املذك ــرات الدبلوما�سيــة ،والتي حتدد تاريخ بدء تنفيذ التعديل
�أو الإ�ضافة.
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املــادة ( ) 10
تتم ت�سوية �أي خالفات تن�ش�أ عن تف�سري و�/أو تنفيذ هذه االتفاقية من خالل امل�شاورات
عرب القنوات الدبلوما�سية.
املــادة ( ) 11
ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على �أي التزامات تن� أش� من االتفاقيات الثنائية املربمة بني البلدين
�أو الوثائق الدولية الأخرى التي قام الطرفان بالت�صديق عليها.
املــادة ( ) 12
 - 1تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تلقي �آخر �إخطار كتابي ،عرب القنوات
الدبلوما�سية ،والذي يقوم الطرفان مبوجبه ب�إخطار بع�ضهما البع�ض با�ستكمال
املتطلبات القانونية الداخلية الالزمة لدخولها حيز التنفيذ.
 - 2تبقى هذه االتفاقية �سارية املفعول ملدة غري محددة ما مل يخطر �أحد الطرفني الطرف
الآخر كتابة برغبته فـي �إنهائها وفقا للمادة (.)13
املــادة ( ) 13
يجوز لأي من الطرفني توجيه �إخطار خطي عرب القنوات الدبلوما�سية �إلى الطرف الآخر
ح ــول نيت ــه ب�إنه ــاء هــذه االتفاقية ،ويدخل هذا الإنهاء حيز النفاذ بعد ( )3ثالثة �أ�شهر
من �إخطار الطرف الآخر به.
وقعت هذه االتفاقية فـي م�سقط بتاريخ  6من رجب 1442هـ  ،املوافق  18من فرباير 2021م
من ن�سختني �أ�صليتني باللغات العربية ،والإ�سبانية ،والإجنليزية ،لكل منها ذات احلجية
القانونية ،وفـي حالة االختالف فـي التف�سري يعتد بالن�ص الإجنليزي.
عـن جمهوريــة البيــرو

عـن �سلطنـة عمـان
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Agreement
between The Sultanate of Oman and the Republic of Peru
on mutual visa exemption for holders of Diplomatic,
special or service passports

The Sultanate of Oman and the Republic of Peru, hereafter referred to
as the "Parties", or individually as the “Party”;
Desiring to strengthen bilateral relations between their countries; and
Wishing to facilitate the travel of their respective nationals holding valid
diplomatic, special or service passports;

Have agreed as follows:

ARTICLE 1
1. Nationals of either Party holding valid diplomatic, special or service
passports shall be exempt from the requirement of obtaining a visa
for the purpose of entering, staying, leaving or transiting through the
territory of the other Party for a period not exceeding ninety (90)
days.
2. If the nationals of either Party referred to in the preceding paragraph
wish to extend their stay in the territory of the other Party for a
period longer than that specified in the same paragraph, they must
request an extension from the competent authorities of the other
Party prior to the expiry of the specified period, in accordance with
the applicable legal provisions.
3. Nationals of each of the Parties benefiting from the exemption
referred to in paragraph (1) of this Article shall not carry out any forprofit activity in the territory of the other Party.
1
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ARTICLE 2
1. Nationals of either Party holding valid diplomatic, special or service
passports, who are assigned to a diplomatic or consular mission or an
international organization located in the territory of the other Party,
shall be exempted from the requirement of obtaining a visa for the
purpose of entering or leaving the territory of the other Party during
the period of their assignment, provided that, immediately upon
arrival, they request a resident visa from the corresponding Ministry
of Foreign Affairs.
2. The exemption granted to the nationals of either Party, referred to in
the preceding paragraph, shall also apply to members of their
dependent family, provided they are holders of valid diplomatic,
special or service passports.
ARTICLE 3
Nationals of each of the Parties holding valid diplomatic, special or
service passports, may enter, leave or transit through the territory of the
other Party using a border checkpoint open to international travel.

ARTICLE 4
Nationals of each of the Parties holding valid diplomatic, special or
service passports, shall abide by the laws and regulations in force during
their stay in the territory of the other Party.

ARTICLE 5
Each Party reserves the right to refuse the entry, or shorten or terminate
the stay in its territory, of any national of the other Party whom it may
consider non grata, in accordance with its applicable legal provisions.

2
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ARTICLE 6
In the case of loss or damage to a diplomatic, special, or service passport
by a national of either Party in the territory of the other Party, the
diplomatic or consular mission to which the holder of the passport in
question belongs, shall provide documents to enable that person to
return to his or her country. At the same time, the diplomatic or
consular mission shall immediately inform the other Party of the
incident through diplomatic channels.

ARTICLE 7
1. The Parties shall exchange, through diplomatic channels, specimens
of their valid diplomatic, special or service passports along with a
detailed description of the documents currently being used, no later
than thirty (30) days after the entry into force of this Agreement.
2. Each Party shall notify the other, through diplomatic channels, of
changes to the existing specimens exchanged or the introduction of
new passports and must provide a detailed description of such
documents, no later than thirty (30) days before they enter into
force.

ARTICLE 8
1. Either Party may suspend totally or partially the application of this
Agreement for national security reasons, public order or public
health. The other Party shall immediately be notified in writing,
through diplomatic channels, of the suspension and its resumption,
stating the date on which the measure shall enter into effect, at least
seven (7) days before the decision becomes effective.
2. The temporary suspension of this Agreement shall not affect the legal
status of the nationals of either Party who are in the territory of the
other Party in accordance with this Agreement.
3

-20-

)1384( اجلريدة الر�سمية العدد
ARTICLE 9
This Agreement may be amended or supplemented by the mutual
agreement of the Parties, through the exchange of diplomatic notes in
which the date of entry into force of the amendment or supplement
shall be specified.
ARTICLE 10
Any disputes arising from the interpretation and/or implementation of
this Agreement shall be resolved by consultations through diplomatic
channels.

ARTICLE 11
This Agreement shall not affect any obligations arising from other
bilateral agreements concluded between the two countries or international
instruments ratified by both Parties.
ARTICLE 12
1. This Agreement shall enter into force on the date of receiving the last
written notification through diplomatic channels by which the Parties
notify each other of the completion of their internal legal
requirements for its entry into force.
2. This Agreement shall be valid for an indefinite period, unless one of
the Parties notifies the other in writing of its intention to terminate it
in accordance with Article (13).

-21-
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ARTICLE 13
Either Party may give written notice to the other Party through
diplomatic channels of its intention to terminate this Agreement. The
termination shall take effect three (3) months after notification to the
other Party.
This Agreement is signed in Muscat, on 6th of Rajab 1442H,
corresponding to 18th of February 2021 in two originals, each in the
Arabic, Spanish and English languages, all texts being equally authentic.
In case of discrepancy in interpretation, the English text shall prevail

For

For

the Sultanate of Oman

The Republic of Peru

………………………………………

…………………………………….

5
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2021/28
بالت�صديــق علــى اتفاقيــة
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة جورجيا حول الإعفاء
من متطلبات الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى االتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان وحكوم ــة جورجــيا حــول الإعفاء من متطلبات
الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة ،املوقعة فـي مدينة م�سقط
بتاريخ  18من فرباير 2021م،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها ،وفقا لل�صيغة املرفقة.
املــادة الثانيـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 1 :من �شعبـــــــــان �سنـة 1442هـ
املـوافــــق 15 :من مـــــــــــار�س �سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقية
بـني حكومـة �سلطنـة عمـان وحكومـة جورجيا
حول الإعفاء من متطلبات الت�أ�شرية حلاملي جوازات ال�سفر
الدبلوما�سية واخلا�صة واخلدمة
�إن حكومة �سلطنة عمان ،وحكومة جورجيا ،وامل�شار �إليهما فـيما بعد بـ"الطرفـني"،
�إذ ترغبان فـي تعزيز �أوا�صر ال�صداقة ،وعالقات التعاون بني البلدين،
و�إذ تدركان احلاجة �إىل ت�سهيل �سفر مواطنيهما حاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو
اخلا�صة �أو اخلدمة،
فقد اتفقتا على الآتي:
املــادة ( ) 1
تطبق �أحكام هذه االتفاقية على مواطني �أي من الطرفـني حاملي �أي من جوازات ال�سفر
الآتية:
 - 1جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة �أو اخلدمة �سارية املفعول ،والتابعة
حلكومة �سلطنة عمان.
 - 2جوازات ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلدمة �سارية املفعول ،والتابعة حلكومة جورجيا.
املــادة ( ) 2
يجوز ملواطني دولة �أي من الطرفني حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ()1
الدخول �إىل� ,أو البقاء فـي� ,أو اخلروج من� ,أو املرور عرب �إقليم دولة الطرف الآخر دون
�شرط احل�صول على الت�أ�شرية ملدة ال تتجاوز ( )90ت�سعني يوما ,فـي �أي مدة ( )180مائة وثمانني
يوما.
املــادة ( ) 3
يجب على مواطني دولة �أي من الطرفـني حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي
املادة ( )1عدم القيام ب�أي �أن�شطة مدفوعة الأجر التي تتطلب ت�صريح عمل فـي �أثناء
بقائهم فـي �إقليم دولة الطرف الآخر.
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املــادة ( ) 4
يجب على مواطني دولة �أي من الطرفـني حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي
املادة ( )1االلتزام بالقوانني والأنظمة ال�سارية فـي �أثناء بقائهم فـي �إقليم دولة الطرف
الآخر.
املــادة ( ) 5
يجب على مواطني دولة �أي من الطرفـني حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي
املادة ( )1الدخول �إىل ,والبقاء فـي ,واخلروج من ,واملرور عرب �إقليم دولة الطرف الآخر
من خالل نقاط منافذ احلدود املخ�ص�صة ،واملفتوحة حلركة املرور الدولية ،وذلك مبوجب
الأنظمة لدى الطرف الآخر.
املــادة ( ) 6
 - 1يجب على مواطني دولة �أي من الطرفـني حاملي �أي من جوازات ال�سفر الدبلوما�سية
�أو اخلا�صة �أو اخلدمة �سارية املفعول ،والذين يتم تعيينهم فـي بعثة دبلوما�سية �أو
قن�صلية �أو فـي منظمة دولية تقع فـي �إقليم دولة الطرف الآخر ،احل�صول على ت�أ�شرية
قبل دخولهم �إقليم دولة الطرف الآخر لأول مرة.
 - 2تطبق �أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة على �أفراد عائالت املواطنني امل�شار �إليهم،
وكذلك على الأ�شخا�ص املعتمدين عليهم ،ب�شرط �أن يكونوا حاملي �أي من جوازات
ال�سفر الدبلوما�سية �أو اخلا�صة �أو اخلدمة �سارية املفعول.
 - 3على الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم فـي الفقرتني ( )1و( )2احل�صول على االعتماد خالل
( )30ثالثني يوما من تاريخ دخولهم.
 - 4يجب على كل طرف �أن ي�صدر االعتماد املنا�سب للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم فـي الفقرتني
( )1و( )2خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ دخولهم.
املــادة ( ) 7
ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على حق ال�سلطات املخت�صة لأي من الطرفـني فـي رف�ض دخول
مواطني الطرف الآخر حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة (� )1إىل �إقليم
دولة كل منهما �أو تق�صري مدة �إقامتهم �أو �إنهائها ،وذلك فـي حالة اعتبار املواطنني املعنيني
غري مرغوب فـيهم� ،أو فـي حالة متثيلهم خلطر على �أمن الدولة �أو النظام العام �أو ال�صحة
العامة� ،أو عندما يكون وجودهم فـي �إقليم الدولة املعني غري قانوين.
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املــادة ( ) 8
 - 1فـي حالة فقدان �أو �سرقة �أو تلف �أو بطالن �صالحية �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها
فـي املادة ( )1ملواطن دولة �أي من الطرفـني فـي �إقليم دولة الطرف الآخر ،تقدم البعثة
الدبلوما�سية �أو املركز القن�صلي التي ينتمي �إليها �صاحب اجلواز املعني له الوثائق
التي متكنه من العودة �إىل �إقليم دولة الطرف الذي ينتمي �إليه.
 - 2يجب على البعثة الدبلوما�سية �أو القن�صلية �آنفة الذكر �إبالغ اجلهات املخت�صة لدى
الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه احلوادث عرب القنوات الدبلوما�سية.
املــادة ( ) 9
 - 1يتبادل الطرفان مناذج من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( )1عرب القنوات
الدبلوما�سية خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية.
 - 2فـي حالة حدوث �أي تغيري على جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1لأي من
الطرفـني ،يتعني على الطرف الذي مت تغيري جوازاته توفـري مناذج من اجلوازات
املعدلة �إىل الطرف الآخر عرب القنوات الدبلوما�سية خالل ( )30ثالثني يوما قبل
دخول هذا التعديل حيز التنفـيذ.
املــادة ( ) 10
يجوز �إجراء تعديالت و�إ�ضافات على هذه االتفاقية مبوافقة الطرفـني ،ويتم توثيقها فـي
م�ستند منف�صل ،وتدخل حيز التنفـيذ وفقا للفقرة ( )1من املادة ( )15من هذه االتفاقية،
وتعترب تلك امل�ستندات جزءا ال يتجز�أ من هذه االتفاقية.
املــادة ( ) 11
ال ت�ؤثر هذه االتفاقية على االلتزامات املرتتبة مبوجب االتفاقيات الثنائية املربمة بني
الطرفـني.
املــادة ( ) 12
 - 1يعمل الطرفان بهذه االتفاقية طبقا لت�شريعاتهما الداخلية املعمول بها فـي كل من
البلدين.
 - 2يتم تطبيق الت�شريعات الداخلية للطرفـني �إذا كانت تت�ضمن �شروطا �أف�ضل من تلك
الواردة فـي هذه االتفاقية.
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املــادة ( ) 13
ي�سوي الطرفان �أي خالفات تن�ش أ� عن تنفـيذ �أو تف�سري �أحكام هذه االتفاقية وديا من خالل
امل�شاورات و�/أو املفاو�ضات عرب القنوات الدبلوما�سية.
املــادة ( ) 14
 - 1يجوز لأي من الطرفـني تعليق العمل بهذه االتفاقية م�ؤقتا ،ب�شكل جزئي� ،أو كلي،
لأ�سباب تتعلق ب�أمن الدولة �أو النظام العام �أو ال�صحة العامة� ،أو �إذا تبني �سوء ا�ستخدام
احلقوق املن�صو�ص عليها فـي هذه االتفاقية.
 - 2يجب على الطرف الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه االتفاقية �إخطار الطرف الآخر
عن التعليق مع بيان �أ�سبابه كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية قبل (� )7سبعة �أيام على
الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفـيذ ،كما �أن عليه �إخطار الطرف الآخر بانتهاء
هذا التعليق كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية قبل (� )7سبعة �أيام على الأقل من �إنهاء
هذا التعليق.
 - 3ال ي�ؤثر تعليق العمل بهذه االتفاقية على الو�ضع القانوين ملواطني دولة �أي من
الطرفـني حاملي �أي من جوازات ال�سفر امل�شار �إليها فـي املادة ( )1املوجودين فـي �إقليم
دولة الطرف الآخر.
املــادة ( ) 15
 - 1تدخل هذه االتفاقية حيز التنفـيذ بعد ( )30ثالثني يوما من تاريخ ت�سلم �آخر �إ�شعار
كتابي باكتمال كافة الإجراءات الداخلية لدى الطرفـني ،والالزمة لدخول هذه
االتفاقية حيز التنفـيذ.
 - 2ت�سري هذه االتفاقية ملدة غري حمددة ،ويجوز لأي من الطرفـني ،وفـي �أي وقت� ،إنهاء
هذه االتفاقية ،وذلك ب�إخطار الطرف الآخر كتابة عرب القنوات الدبلوما�سية ،وينتهي
العمل باالتفاقية بعد ( )30ثالثني يوما من ت�سلم مثل هذا الإخطار من قبل الطرف
الآخر.
وقعت هذه االتفاقية فـي م�سقط بتاريخ  18فرباير 2021م من ن�سختني �أ�صليتني باللغات
العربية ،واجلورجية ،والإجنليزية ،لكل منها ذات احلجية القانونية ،وفـي حالة االختالف
يعتد بالن�ص الإجنليزي.
				
عــن حكـومــة �سلطنــة عمــان
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�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 رقم142339 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات متاجر البيع بالتجزئة عرب الإنرتنـ ــت فـ ــي جمال املنتجات الإلكرتونية ،وهي
�أجهزة الكمبيوتر وملحقات الكمبيوتر و�أجهزة التلفزيون و�أجهزة العر�ض و�أجهزة تخزين
البيانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اي�سر انكوربوريتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تايوانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 7 :اف  ،5 -رقم  ،137فوك�سينج �أن� .أر دي� ،سونغ�شان دي�ست ،تايبي
�ستي  ،10541تايوان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142657 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنادل ال�ستحمام� ،شبا�شب ا�ستحمام� ،أحذية لل�شاطئ� ،أحذية� ،أحذية ريا�ضية� ،أحذية لكرة
القدم ،لبا�س للقدم� ،أحذية ذات �أربطة� ،صنادل� ،أحذية� ،شبا�شب� ،أحذية للريا�ضة� ،أحذية
ريا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريتيل وورلد ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ويكهامز كاي  ،1رود تاون ،تورتوال جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142662 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الب�سكويت والكعك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �صناعات الأغذية املتحدة املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الريا�ض /طريق اخلرج ،املدينة ال�صناعية الثانية ر.ب114818 :
�ص.ب ,3645:اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142801 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هولنز جي �أم بي �أت�ش
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اغني�س  -بريناور� ،سرتا�سي � ،151أن  80687ميونخ� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142802 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
راتنجات اكرايلية غري معاجلة ,لوا�صق لأغرا�ض �صناعية ,لوا�صق
لورق اجلدران ,لوا�صق لبالط اجلدران,راتنجات ا�صطناعية غري
معاجلة ,لوا�صق لإ�صالح املواد املك�سورة ,مواد حافظة للإ�سمنت عدا الدهانات والزيوت,
كيماويات �صناعية ,مواد حافظة للخر�سانة عدا الدهانات والزيوت ,كيماويات لتهوية
اخلر�سانة ,م�ستح�ضرات مانعة لتكون الرطوبة فـي املباين عدا الدهانات ,راتنجات ابوك�سية
غري معاجلة,مواد لتق�سية حجر اجلري ,مواد حافظة للمباين الأجرية عدا الدهانات
والزيوت ،مواد حافظة للإ�سمنت عدا الدهانات والزيوت ,مواد حافظة للخر�سانة عدا
الدهانات والزيوت ,مواد حافظة للبناء عدا الدهانات والزيوت ,راتنجات اكريلية غري
معاجلة ،راتنجات ا�صطناعية غري معاجلة ,راتنجات ابوك�سية غري معاجلة ,راتنجات
ا�صطناعية غري معاجلة ,راتنجات ا�صطناعية غري معاجلة ,لوا�صق لورق اجلدران,
لوا�صق لبالط اجلدران ,كيماويات جلعل اال�سمنت مانع لت�سرب املاء عدا الدهانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ماتك�س ل�صناعة املواد الكيماوية لأغرا�ض البناء �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،29585 :م�ستودع رقم  ،11بر دبي  -جبل علي ال�صناعية
الأوىل� ،شارع رقم  ،42دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142858 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الربامج الإلكرتونيـ ــة واحلا�سوبي ــة و�أجه ــزة ت�شخي ــ�ص وتطبيق ــات لال�ستخـ ــدام فـيما
يتعلق بالأجهزة الطبية و�أجهزة مراقبة الإلكرتونية و�أجهزة قيا�س الكرتونية و�شا�شات
الكمبيوتر وتطبيقات برجمية (التطبيقات) املقدمة عرب الإنرتنت �أو كتطبيقات قابلة
للتنزيل وتطبيقات الربجميات و�/أو الربامج (التطبيقات) للتطبيقات الطبية و�/أو
اجلراحية و�أنظمة جمع البيانات للأغرا�ض طبية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جالك�سو �سميثكالين كون�سيومر هيلثكري �أ�س�.أيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بلجيكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :أ�فـينيو با�سكال  6 - 4 - 2وافري  ,1300بلجيكا
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142859 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة و�أدوات جراحية وطبية وطب الأ�سنان ومفا�صل جتبريية (�أدوات تقومي العظام)
ومواد للخياطة اجلراحية و�أجهزة عالجية وامل�ساعدات املالئمة للمعاقني و�أجهزة تدليك
و�أجهزة و�أجهزة و�أدوات متري�ض للأطفال وجه ــاز ت�شخي ــ�ص للأغ ــرا�ض الطبي ــة ورق ــع
لال�ستخدام الطبي و �أجهزة العالج الكهرومغناطي�سي و بالأ�شعة حتت احلمراء و باملوجات
فوق ال�صوتية وبالليزر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جالك�سو �سميثكالين كون�سيومر هيلثكري �أ�س�.أيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بلجيكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :أ�فـينيو با�سكال  6 - 4 - 2وافري  ,1300بلجيكا
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142998 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات االت�صاالت؛ خدمات البث والبث التلفزيوين و خدمات البث ال�صوتي واملرئي عرب
الإنرتنت وبث برامج الفـيديو وال�صوت عرب الإنرتنت و خدمات البث وتوفـري و�صول
االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية �إىل حمتوى الفـيديو وال�صوت املقدم عرب خدمة الفـيديو
عند الطلب عرب الإنرتنت و دفق املواد ال�سمعية واملرئية وال�سمعية الب�صرية عرب �شبكة
كمبيوتر عاملية و دفق مواد الفـيديو على الإنرتنت و دفق املواد ال�سمعية والب�صرية على
الإنرتنت وخدمات االت�صاالت ،وهي نقل ال�صوت والبيانات والر�سومات وال�صور وال�صوت
والفـيديو عن طريق �شبكات االت�صاالت و�شبكات االت�صاالت الال�سلكية والإنرتنت وفـيديو
عند الطلب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فوك�س ميديا ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 10201 :وي�سـ ــت باكـ ــو بوليف ــارد ل ــو�س اجنلو�س كاليفورنيا ،90035
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142999 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التعليم وتوفـري التدريب وو�سائل الرتفـيه والأن�شطة الريا�ضية والثقافـية وخدمات
التخطيط و الن�شر املكتبي الإلكرتوين وخدمات الرتجمة اللغوية وخدمات الت�صميم
وبخالف الأغرا�ض الإعالنية وتوفـري من�شورات �إلكرتونية على الإنرتنت غري قابلة
للتنزيل ون�شر الكتب ون�شر الكتب واملجالت الإلكرتونية عرب الإنرتنت و ن�شر الن�صو�ص
بخالف ن�صو�ص الدعاية وترجمة لغة الإ�شارة والرتجمة واخلدمات الرتفـيهية وهي
توفـري برامج الو�سائط املتعددة امل�ستمرة التي تعر�ض الأخبار والأعمال والتمويل املوزعة
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عرب من�صات خمتلفة عرب �أ�شكال متعددة من و�سائط الإر�سال وتوفـري معلومات ترفـيهية
عرب الإنرتنت تت�ضمن الأخبار والأعمال والتمويل وخدمات ترفـيهية على �شكل مقاطع
فـيديو و�صور غري قابلة للتنزيل وتتميز بربامج الو�سائط املتعددة حول الأخبار والأعمال
والتمويل املنقولة عرب الإنرتنت والال�سلكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فوك�س ميديا ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 10201 :وي�سـ ــت باكـ ــو بوليف ــارد ل ــو�س اجنلو�س كاليفورنيا ،90035
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143158 :
فـي الفئة  17من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
رقائق �سليلوز جمـ ــددة بخالف امل�ستخدم ــة للتغلي ــف�/صفائح �سليلوز جمددة بخالف
امل�ستخدمة للتغليف� ،أغطية بال�ستيكية لي�ست للتغليف� ،أربطة ال�صقة بخالف القرطا�سية
ولي�ست لغايات طبية او منزلية/الأ�شرطة الال�صقة بخالف القرطا�سية ولي�ست لغايات
طبية او منزلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هاو�س ويل انرتبرايز كو ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تايوانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 3 :اف،نو� ،19شاورين  5ذ �سرتيت ،ووفـينج دي�ست ،تاي�شيوجن �سيتي
 ،41341تايون (�أر�.أو�.سي) ,تايوان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143212 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات غري دوائية للعناية بالب�شرة و هي مرطبات وغ�سول للب�شرة والوجه ومنظفات
الب�شرة واال�ستحمام ومنظفات الب�شرة والوجه وم�ستح�ضرات اال�ستحمام الرغوية و�أقنعة
الوجه والكرميات امل�ضادة للتجاعيد ومق�شر اجل�سم وغ�سول اجل�سم و�صابون اجل�سم
ومناديل ومنظفات الب�شرة املبللة مبنظف للب�شرة ومناديل جتميل مبللة م�سبقا وم�ساحيق
للب�شرة وم�ستح�ضرات عالج حمام ال�شوفان لتهدئة الب�شرة املتهيجة وجل وكرميات
احلالقة وجل ما بعد احلالقة وم�ستح�ضرات ما بعد احلالقة ومرطب ال�شفاه وال�شامبو
وم�ستح�ضرات احلماية من ال�شم�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جون�سون �أند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ون جون�سون اند جون�سون بالزا ،نيو برون�سويك ،نيوجري�سـ ــي
 ،08933الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143213 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كرمي عالج طفح احلفاظ الطبي وكرمي م�ضاد للحكة وم�ستح�ضرات حمام طبي لتهدئة
وتخفـيف اجللد املتهيج واحلكة والتهاب اجللد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جون�سون �أند جون�سون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ون جون�سون اند جون�سون بالزا ،نيو برون�سويك ،نيوجري�سـ ــي
 ،08933الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143214 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بقول حمفوظة ،جبنة ,زيت ذرة ,دهون وزيوت �صاحلة للأكل ,هالم (جلي) الفواكه,
فواكه حمفوظة ومطبوخة ،خيار حملل ,مربيات ,زيت الذرة ال�صفراء� ,سمن نباتي ,زيت
زيتون للطعام ,زيتون حمفوظ,زيت نخيل للطعام ,خملالت ,زيت عباد ال�شم�س للطعام,
طحينية(عجينة بذور ال�سم�سم) ,معجون بندورة�,سمك تونا ,خ�ضراوات مطبوخة
وحمفوظة ومعلبة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�صباح الأحمر لتجارة املواد الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�شارقة  -مويلح جتارية � -شارع مليحة ،حمل رقم ( )3ملك مطر
�سعيد عبيد بن خلف الطنيجي �ص.ب ,40287 :الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143215 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شمع نحل ,خبز ,قهوة ,ك�سك�س(�سميد) ,غلوكوز لأغرا�ض الطهو ,ع�سل نحل ,معكرونة ,ذرة
مطحونة ,دب�س للطعام ,معكرونة� ,أرز ,خبز �أفرجني� ,صل�صة بندورة� ,صل�صات (توابل),
�سميد� ,سباغيتي (معكرونة رفـيعة) ,بهارات ,ن�شا للطعام ,حمليات طبيعية� ,شاي مثلج,
�شاي� ,صل�صة بندورة ,كعكة الذرة (توتياال) ,خبز بدون خمرية� ,شعرية رقيقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�صباح الأحمر لتجارة املواد الغذائية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�شارقة  -مويلح جتارية � -شارع مليحة ،حمل رقم ( )3ملك مطر
�سعيد عبيد بن خلف الطنيجي �ص.ب ,40287 :الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143440 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد تواليت ,م�ستح�ضرات جتميل ,غ�سول ال�شعر ,منظفات �أ�سنان ,منتجات للعناية بالأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دي ار.كورت ولف جي ام بي ات�ش&كو.كيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جوهان�سويرك �سرتيت  33611 36 - 34بيليفـيلد� ,أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143441 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات ومكمالت غذائية للحمية ،م�ستح�ضرات و�أدوات طب الأ�سنان ومعاجني
طبية ,امل�ستح�ضرات واملواد ال�صحية وامل�ستح�ضرات الطبية والبيطرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دي ار.كورت ولف جي ام بي ات�ش&كو.كيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جوهان�سويرك �سرتيت  33611 36 - 34بيليفـيلد� ,أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143442 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التجميل و�أدوات الزينة غري الطبية ,غ�سول ال�شعر ،م�ستح�ضرات ت�صفـيف
ال�شعر ,م�ستح�ضرات العناية بال�شعر ,مو�س ال�شعر (رغوة لتثبيت ال�شعر وحمايته) ،منعم
ال�شعر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تي �سي بي ات�ش ار بي �أي بي ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 15 :ريفـري�سايد افـينيو ،وي�ست بوري ،كونيك تي�سوت  ,06880الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143445 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تعطي ــر اجل ــو ,م�ستح�ض ــرات ا�ستحم ــام غي ــر طبي ــة ،م�ستح ــ�ضرات قا�صرة
(مزيالت �ألوان) لأغ ــرا�ض �صناعي ــة ،م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحم ــام ،م�ستح�ضرات
جتميـ ــل للعناي ــة بالب�ش ــرة ،م�ستح ــ�ضرات جتمي ــل ،مزي ــالت روائح كريهـة للإن�سان �أو
احليوان ،ماء الكولونيا ،زيوت عطرية/زيوت �أثريية ،مواد دهـنية لأغرا�ض التجميل،منعم
لل�شعر ,غ�سوالت (لو�شن) لل�شعر ,رذاذ (�سرباي) لل�شعر ,م�ستح�ضرات متلي�س ال�شعر,
احلناء (�صبغة م�ستح�ضرات التجميل) ,بخور ,عود البخور ,غ�سوالت (لو�شن) لأغرا�ض
التجميل ،م�سك (ل�صناعة العطور) ،زيوت لأغرا�ض التجميل ،زيوت للعطور والروائح,
عطور ,عطورات ,فازلني لأغرا�ض التجميل ,ماء معطر ,خ�شب معطر� ,شامبو ,كرميات
تبي�ض الب�شرة  /كرميات تبي�ض الب�شرة� ,صابون ,م�ستح�ضرات لإ�سمرار الب�شرة بالتعر�ض
لل�شم�س (م�ستح�ضرات جتميل) ،م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ,م�سحوق التالك
للزينة� ،أدوات الزينة ,م�سحوق طبا�شري نقي للتجميل.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صنع الرحاب للعطور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،21456 :قطعة  ،18اجلرف ،عجمان ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143447 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م ــواد عطري ــة (زيوت عطرية) ,م�ستح�ضرات تبيي�ض (لغ�سيل املالب�س) ,م�ستح�ضرات
تنظيف� ,صابــون مطهر ,م�ستح�ضــرات ت�صريف (م�ستح�ضرات ت�صريف امل�صارف املغلقة),
م�ستح�ضرات تلميع ,م�ستح�ضرات للغ�سيل ,م ــواد تلمي ــع الأث ــاث والأر�ضي ــات ,ال�شامبو,
�صابون ,مزيالت البقع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أمل حممود ورائد خليل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ماركا ال�شمالية� ،شارع عبيد املهدي ال�شمايله ،عمان ,الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143526 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطبيقات الهاتف املحمول وبرامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل للم�شاركة وتن�سيق خدمات
النقل والت�سليم الدفع عرب اخلدمات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة فـي ثرو للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جليب ال�شيوخ ،قطعة ( ،)1مبنى ( ،)17008دور ( ،)1مكتب (،)8
جممع الليوان ,الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143527 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تعطري اجلو,م�ستح�ضرات ا�ستحمام غري طبية،
م�ستح�ض ــرات قا�صـ ــرة (مزيـ ــالت �ألــوان) لأغ ــرا�ض �صناعي ــة،
م�ستح�ضـ ــرات جتميليـ ــة لال�ستحم ــام ،م�ستح�ض ــرات جتمي ــل
للعناية بالب�شرة ،م�ستح�ضرات جتميل ،مزيالت روائح كريهـة للإن�سان �أو احليوان ،ماء
الكولونيا ،زيوت عطرية/زيوت �أثريية ،مواد دهـنية لأغرا�ض التجميل ،منعم لل�شعر,
غ�سوالت (لو�شن) لل�شعر ,رذاذ (�سرباي) لل�شعر ,م�ستح�ضرات متلي�س ال�شعر ,احلناء
(�صبغة م�ستح�ضرات التجميل) ,بخور ,عود البخور,غ�سوالت (لو�شن) لأغرا�ض التجميل،
م�سك (ل�صناعة العطور) ،زيوت لأغرا�ض التجميل ،زيوت للعطور والروائح ,عطور,
عطورات ,فازلني لأغرا�ض التجميل ,ماء معطر ,خ�شب معطر� ,شامبو ,كرميات تبي�ض
الب�شرة  /كرميات تبي�ض الب�شرة� ,صابون ,م�ستح�ضرات لإ�سمرار الب�شرة بالتعر�ض لل�شم�س
(م�ستح�ضرات جتميل) ،م�ستح�ضرات الوقاية من ال�شم�س ,م�سحوق التالك للزينة� ،أدوات
الزينة ,م�سحوق طبا�شري نقي للتجميل.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صنع الرحاب للعطور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،21456 :قطعة  ،18اجلرف ،عجمان ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143532 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الرتكيب والإ�صالح وال�صيانة فـي جمال الأجهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سي�شيفل جي ام بي ات�ش & كو كيه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ليفركوزن �سرتيت  22761 54هامبورغ� ،أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143579 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات حمالت بيع التجزئة املتعلقة باملواد الغذائية ,حمالت بيع اجلملة املرتبطة باملواد
الغذائية ,عر�ض املنتجات ،الدعاية والإعالن املرتبطة باملواد الغذائية ,عر�ض ال�سلع,
وكاالت اال�سترياد والت�صدير ,املعار�ض (تنظيم املعار�ض) للأغرا�ض التجارية �أو لأغرا�ض
الدعاية والإعالن ،م�ساحات للإعالن (ت�أجري م�ساحات للإعالن) ,ن�شر مواد الدعاية
والإعالن ,الدعاية والإعالن عرب الإنرتنت على �شبكة حا�سوب ،البيع بالتجزئة (عر�ض
ال�سلع عرب و�سائل االت�صاالت لغايات البيع بالتجزئة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة برافو للمك�سرات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عمان ،الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143580 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مك�سرات وخ�ضراوات وفواكه حمفوظة ومتور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة برافو للمك�سرات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عمان ،الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143581 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شوكوالتة،حلويات� ،أرز� ،شاي ،قهوة� ،سكر ،بهارات ،م�ستح�ضرات الطحني من احلبوب
واخلبز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة برافو للمك�سرات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عمان ،الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143582 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات كيماوية للأغرا�ض الطبية وم�ستح�ضرات كيماوية للأغرا�ض ال�صيدالنية
و�ضمادات طبية وعلب �إ�سعافات �أولية يحتوي على �شا�ش للت�ضميد و�ضمادات �صحية
ومراهم م�سكنة وغ�سوالت (لو�شن) لغايات طبية و زيوت دوائية و�أدوية للأغرا�ض الب�شرية
و�أمالح مياه معدنية وفازلية لغايات طبية وم�ستح�ضرات �صيدالنية ول�صقات لغايات
طبية وم�ستح�ضرات التعقيم ومراهم حلروق ال�شم�س و�ضمادات �أ�سفنجية وم�ستح�ضرات
بيطرية ومطهرات لأغرا�ض �صحية ومعقمات وفوط �صحية وم�ستح�ضرات لعالج احلروق
واليود للأغرا�ض ال�صيدالنية وكحول دوائي ومراهم حلروق ال�شم�س ومراه ــم لغايات
�صيدالنية وغ�سوالت الفم لغايات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ال�سختيان ل�صناعة الأدوية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع القد�س  -زبود  -ناعور � -ص.ب 1027 :عمان  ,11118الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143583 :
فـي الفئة  2من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدهانات والطالءات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كوتنغز فورين �أي بي كو� ،أل �أل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سي/او ذه كوربوري�شن تر�ست كومبني ،كوربوري�شن تر�ست �سنرت 1209
�أوراجن �سرتيت ويلمنجتون ،ديالور  ،19801الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143821 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم الرحالت وال�سفر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أثوبيني �أيرالينز جروب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أثيوبية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أدي�س بابا ,اثيوبيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم135889 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي الطعام وال�شراب واملطاعم واملقاهي ,خدمات تزويد الطعام.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فالت وايت للتجارة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع اجلامعة العربية ،طوار مول ،بوابة رقم� ،3ص.ب،92636 :
الدوحة ،قطر
تاريخ تقدمي الطلب2020/3/8 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ,سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141438 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطهــرات ،مبيدات اجلراثيــم ،معط ــرات اجلــو ومزيــالت الروائ ــح لي�ســت لال�ستعم ــال
ال�شخ�صي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذي كلوروك�س كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1221 :برودواى ،اوكالند ،كاليفورنيا ،94612 ،الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/8 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ,سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141843 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أرز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دي ار ار كيه فوودز برايفت ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع غويندول ،تارن تاران ،باجناب ,الهند
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ,سلطنة عمان

				

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142330 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات متاجر البيع بالتجزئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افينيو ،الظهران  ،31311اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/10 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ,سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142334 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات متاجر البيع بالتجزئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الزيت العربية ال�سعودية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :اي�سترين افينيو ،الظهران  ،31311اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/10 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ,سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142953 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
نظام بطارية معياري لت�شغيل املركبات الكهربائية يت�ألف من جمموعات بطاريات قابلة
للتكوين وقابلة لإعادة ال�شحن بطاريات قابلة لل�شحن لت�شغيل املركبات الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جينريال موتورز �إل �إل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان300 :ريني�سان�س �سنرت ،ديرتويت ،ميت�شيغان ,3000-48265 ,الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ,سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142988 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شطائر �صاحلة للأكل� ،شطائر حلم� ،شطائر �سمك و�سندوي�شات دجاج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ماكدونالدز كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 110 :ان .كاربنرت �سرتيت� ،شيكاغو� ،إلينوي  ،60607الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/31 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ,سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143151 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�ساالت (جميع الأنواع).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كابو�شيكي كاي�شا هيتا�شي �سي�ساكو�شو (دي/بي/ايه هيتا�شي ,ليمتد)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان6-6 :مارونوت�شي -1ت�شومه� ,شيودا-كو ,طوكيو ,اليابان ,اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/4 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ,سلطنة عمان
-54-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1384

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143153 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سيارات� ،أجزاءها وتركيباتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميت�سوبي�شي جيدو�شا كوجيو كابو�شيكي كاي�شا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� ،1-21 :شيباورا  -3ت�شوم ,ميناتو-كو طوكيو  ,8410 -108اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/4 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ,سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143187 :
فـي الفئة  33من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�شروبات الكحولية (با�ستثناء البرية) ,التي ال ت�شمل امل�شروبات الكحولية التي �أ�سا�سها
امل�ستخل�صات الع�شبية �أو التي حتتوي على م�ستخل�صات ع�شبية كمكون �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ويليام جرانت اند �صنز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ذا جلينفيد�ش دي�سترييل ،دفتاون ،بانف�شاير �سكوتالند ايه بي 4 55
دي ات�ش ,اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/9 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ,سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143454 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات الأبحاث والت�صاميم املت�صلة بها ،خدمات التحاليل
والأبحاث ال�صناعية ،خدمات ت�صميم وتطوير �أجهزة وبرامج الكمبيوتر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هاليبورتون �إنريجي �سريفي�سيز� ,إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 3000 :إن �سام هيو�سنت باركواي �إي ،هيو�سنت ،تك�سا�س ,77032
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ,سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143455 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الآلآت والعدد الآلية ،املوتورات واملحركات (عدا تلك اخلا�صة بالعربات الربية) ،و�صالت
الآلآت وعنا�صر نقل احلركة (عدا تلك اخلا�صة بالعربات الربية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هاليبورتون �إنريجي �سريفي�سيز� ,إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 3000 :إن �سام هيو�سنت باركواي �إي ،هيو�سنت ،تك�سا�س ,77032
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ,سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143460 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقدمات لل�شبكات االجتماعية القائمة على الإنرتنت ،خدمات ال�شبكات االجتماعية عرب
الإنرتنت التي ميكن الو�صول �إليها عن طريق تطبيقات الهاتف املحمول القابلة للتنزيل،
ترخي�ص التكنولوجيا والربجميات ،خدمات املعلومات واال�ست�شارات واال�ست�شارات املتعلقة
بكل ما �سبق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سترييو اب ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :دوفر بالي�س ،الطابق اخلام�س ،ا�شفورد كومري�شيال كواتر،ا�شفورد،
كينت ،تي ان  23ا اف بي ,اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ,سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143461 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املن�صات كخدمة (بيه ايه ايه ا�س) التي تتميز مبن�صة برامج الكمبيوتر للتحميل ،بث
وجتميع التحليالت ،املن�صات كخدمة (بيه ايه ايه ا�س)التي تتميز مبن�صات برجميات
لإر�سال املحتوى الرقمي والر�سائل ،الربجميات كخدمة (ا�س ايه ايه ا�س) لل�شبكات
االجتماعية ،توفري من�صة لل�سماح للم�ستخدمني ببث امللفات عرب موقع �إلكرتوين
وتطبيق الهاتف املحمول ،مزود خدمة التطبيقات الذي يتميز بربجميات واجهة برجمة
التطبيقات (ايه بيه �آي) للتحميل ،امل�شاركة ،والإدارة ،والبث للملفات الرقمية ،البحوث فـي
جمال امللفات الرقمية ،املعلومات ،خدمات تقدمي الن�صائح واال�ست�شارات املتعلقة بجميع
ما �سبق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سترييو اب ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :دوفر بالي�س ،الطابق اخلام�س ،ا�شفورد كومري�شيال كواتر،ا�شفورد،
كينت ،تي ان  23ا اف بي ,اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ,سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143462 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل الإلكرتوين للبيانات ،والر�سائل ،والر�سومات ،ال�صور واملعلومات ،نقل �إلكرتوين
للملفات الرقمية من نظري �إىل نظري بني م�ستخدمي الإنرتنت ،خدمات املرا�سلة الفورية
فيما يتعلق بال�شبكات االجتماعية ،مزودي خدمات التطبيقات التي تعر�ض الربجميات
التي متكن �أو ت�سهل حتميل ،والتنزيل ،والبث املبا�شر عرب الإنرتنت ،ن�شر ،عر�ض ،تدوين،
والربط ،امل�ش�أركة �أو من ناحية �أخرى توفري الو�سائل الإلكرتونية �أو املعلومات عرب
�شبكات االت�صال ،تزويد فر�ص احل�صول على بوابة ت�شارك مقاطع الفيديو ،خدمات توفري
اال�ستخدام امل�ؤقت لتطبيقات الربجميات غري القابلة للتحميل لل�شبكات االجتماعية،
خدمات �إن�شاء املجتمعات االفرتا�ضية ،ونقل املحتوى الرقمي ،بث املواد الإلكرتونية عرب
�شبكة حا�سوب عاملية ،توفري غرف الدرد�شة عرب الإنرتنت ل�شبكات التوا�صل االجتماعي،
توفري قواعد بيانات حا�سوبية على الإنرتنت فـي جماالت التوا�صل االجتماعي ،املعلومات،
خدمات تقدمي الن�صائح واال�ست�شارات املتعلقة بجميع ما �سبق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سترييو اب ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :دوفر بالي�س ،الطابق اخلام�س ،ا�شفورد كومري�شيال كواتر،ا�شفورد،
كينت ،تي ان  23ا اف بي ,اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ,سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143464 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن ،خدمات ت�سويقية وترويجية من خالل من�صة التوا�صل
االجتماعي� ،إدارة الفنانني� ،إدارة �ش�ؤون الأ�شخا�ص الريا�ضيني ،خدمات بحوث الأ�سواق،
درا�سات الت�سويق ،خدمات ت�صميم الإعالنات �أو الرتويج للمبيعات ،خدمات املقتطفات
الإخبارية ،عر�ض الب�ضائع عرب و�سائل االت�صال ،لغايات البيع بالتجزئة ،ت�أجري امل�ساحات
الإعالنية ،خدمات ت�أجري وقت الدعاية والإعالن فـي و�سائل االت�صال ،البحث عن الرعاية،
�شبكات الأعمال من خالل من�صة التوا�صل االجتماعي ،خدمات الأعمال عرب الإنرتنت
لربط م�ستخدمي ال�شبكات االجتماعية بالأعمال ،تقدمي خدمات اال�شرتاك فـي املو�سيقى
عرب الإنرتنت.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سترييو اب ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :دوفر بالي�س ،الطابق اخلام�س ،ا�شفورد كومري�شيال كواتر،ا�شفورد،
كينت ،تي ان  23ا اف بي ,اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ,سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143465 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س� ،أغطية الر�أ�س ،الأحذية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سترييو اب ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :دوفر بالي�س ،الطابق اخلام�س ،ا�شفورد كومري�شيال كواتر،ا�شفورد،
كينت ،تي ان  23ا اف بي ,اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ,سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143467 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فنادق منتجعات موتيالت �إقامة وخدمات مطعم ،خدمات ال�سكن ،خدمات ت�أجري الإجازات،
�إجراء حجوزات �سكن م�ؤقتة للآخرين ،خدمات ال�ضيافة ،حتديدا توفري الإقامة والطعام
وال�شراب ،خدمات الفنادق والإقامة وال�سكن خدمات احلجز و�إجراء حجوزات ،خدمات
حجز املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دبليو ات�ش جي (جري�سي) ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جري�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،26 :نيو �سرتيت ا�س تي هيلري جري�سي ،جاي �إي  3 2ار ايه ,جري�سي
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب 112 :روي� ,سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143658 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع منتجات التبغ بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة  ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة
للفحم وخ�شب الوقود.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سعيد بن حممد و�شريكه �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1252 :ر.ب 117 :احليل ال�شمالية  ،ال�سيب  ،حمافظة م�سقط,
�سلطن ــة عم ــان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم109251 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي
وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أجهزة و�أدوات الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة
(الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم � ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو
التحكم فـي الطاقة الكهربائية � ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور  ،حامالت
بيانات مغناطي�سية � ،أقرا�ص ت�سجيل  ،ماكينات بيع �آلية و�آليات للأجهزة التي تعمل بقطع
النقد � ،آالت ت�سجيل النقد � ،آالت حا�سبة  ،معدات و�أجهزة حا�سوب ملعاجلة البيانات � ،أجهزة
�إخماد النريان ،الهواتف املحمولة ،والهواتف الذكية ،الف�أرة ،املاو�س الو�سادات و�أجهزة
الكمبيوتر اللوحي ،حمرك �أقرا�ص فال�ش  USBوجميع املنتجات فـي الدرجة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ا�شتل �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ، 89599 :ديره  ،دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2017/4/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب 131 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم122353 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البرية (�شراب ال�شعري) واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية  ،م�شروبات
م�ستخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه � ،شراب وم�ستح�ضرات �أخرى لعمل امل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صافـي لتنقية مياه ال�شرب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ، 6311 :ال�صافـي لتنقية مياه ال�شرب  ،بالقرب من �سوق
عجمان لل�سيارات  ،عجمان  ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2018/9/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب 131 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم122610 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم  ،فواكه وخ�ضراوات حمفوظة
وجمففة ومطهوة  ،هـ ــالم(جيلي) ومربيات وفواكه مطب ــوخة بال�سكر  ،البي�ض واللنب
ومنتجات الألبان  ،الزيوت والدهون املعدة للأكل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :والك للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ، 237683 :دبي  ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2018/10/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 858 :ر.ب 131 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم122611 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب الإ�صطناعي  ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات املثلجة  ،ع�سل النحل
والع�سل الأ�سود  ،اخلمرية وذرور اخلبازة  ،امللح واخلردل واخلل  ،البهارات والتوابل والثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :والك للتجارة العامة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ، 237683 :دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2018/10/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 858 :ر.ب 131 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم123215 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد  ،خال�صات اللحم  ،فواكه وخ�ضراوات
حمفوظة وجمففة ومطهوة  ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر  ،البي�ض
واللنب ومنتجات الألبان  ،الزيوت والدهون املعدة للأكل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رويال كلوك دي دبليو �سي �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،128984 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2018/10/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 858 :ر.ب 131 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم123216 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب الإ�صطناعي  ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ،
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود  ،اخلمرية وذرور اخلبازة  ،امللح واخلردل واخلل  ،البهارات
والتوابل  ،الثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رويال كلوك دي دبليو �سي �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،128984 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2018/10/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 858 :ر.ب 131 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم123218 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البرية(�شراب ال�شعري) واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية،
م�شروبات م�ستخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه� ،شراب وم�ستح�ضرات �أخرى لعمل
امل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رويال كلوك دي دبليو �سي �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،128984 :دبي,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2018/10/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�:ص.ب 858 :ر.ب 131 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم128232 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة و�أدوات جراحية وطبية وطب �أ�سنان وبيطرية� ،أطراف وعيون و�أ�سنان ا�صطناعية،
�أدوات جتبري ،مواد خياطة �أو درز اجلروح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ميدزين انرتنا�شيونال �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،113310 :دبي  ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2019/4/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب 131 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم129695 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�شروبات وحتديدا مياه ال�شرب واملياه املنكهة واملياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات
غري الكحولية وحتديدا امل�شروبات اخلفـيفة وم�شروبات الطاقة وم�شروبات الريا�ضيني،
امل�شروبات امل�ستخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه� ،أ�شربة ومركزات وم�ساحيق لتح�ضري
امل�شروبات وحتديدا املياه املنكهة واملياه املعدنية والغازية وامل�شروبات اخلفـيفة وم�شروبات
الطاقة وم�شروبات الريا�ضيني وامل�شروبات امل�ستخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يوروبيان ريفري�شمنت�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إيرلندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ساوثغيت دبلن رود ،دروغيدا ،ايه 92واي كاي 7دبليو� ,إيرلندا
تاريخ تقدمي الطلب2019/6/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب 131 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138774 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إن�شاء املباين والإ�صالح وخدمات الرتكيب �أو التجميع و�سائر اخلدمات التي ت�شتمل فـي
الفئة .37
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ا�شتل (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جناح  ، 103:بناية العني الأهلية للت�أمني مقابل :حياة ريجن�سي ،
�ص.ب ، 89599 :ديرة  ،دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب 131 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142087 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات املالية ،وب�شكل خا�ص� ،إدارة املحافظ ،اخلدمات اال�سرتاتيجية لال�ستثمار املايل،
اخلدمات اال�ست�شارية واال�ستثمار فـي االئتمان املايل العاملي ،اخلدمات اال�ست�شارية واال�ستثمار
فـي الأ�سهم العاملية ،اخلدمات اال�ست�شارية واال�ستثمار العقاري ،اخلدمات املالية للقرو�ض الغري
منتجة ،خدمات ا�ستثمارات العقارية� ،أبحاث ال�سيا�سة املالية ،خدمات �أبحاث اال�ستثمار ،خدمات
التطوير املايل ،ا�ست�شارات اال�ستثمار ،اال�ستثمار املايل ،ا�ستثمار الأموال ،ا�ستثمار ر�أ�س املال� ،أبحاث
اال�ستثمار ،حتليل اال�ستثمار� ،إدارة �صناديق اال�ستثمار� ،إدارة ا�ستثمارات املحافظ� ،إدارة الأ�صول
اال�ستثمارية� ،إدارة الأ�صول املالية ،خدمات اال�ست�شارات املالية املتعلقة ب�إدارة الأ�صول ،اخلدمات
اال�ست�شارية وا�ستثمار الدخل الثابت ،اخلدمات اال�ست�شارية واال�ستثمار فـي االئتمان املايل،
خدمات االئتمان املايل ،اال�ستثمار فـي �أ�سهم ر�أ�س املال ،خدمات اال�ستثمار فـي �صناديق الأ�سهم
اخلا�صة ،خدمات اال�ست�شارات اال�ستثمارية ،خدمات �إدارة اال�ستثمار ،خدمات �إدارة الأ�صول.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجليربي�س �إنف�ستمينت�س (لوك�سمبورغ) ا�س  .ايه  .ار .ال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :لوك�سمبورجية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 40 :أ�فـينيو مونتريي ،ال  ,2163 -لوك�سمبورج
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143081 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة الإ�صطناعية ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز والفطائر واحللويات ،احللويات املثلجة ،ع�سل النحل والع�سل
الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل ،اخلل وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات ،الثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الطريف الدولية لال�ستثمار م�ساهمة مقفلة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ال�سعوديــة  -الق�صيـ ـ ــم  -عنيــزة � -ص.ب,1030 :
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الطرق الفنية للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 828 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141150 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة ذاكرة احلا�سوب ،برامج احلا�سوب (الربامج) ،امل�سجلة ،برامج ت�شغيل احلا�سوب،
امل�سجلة ،برجميات احلا�سوب ،امل�سجلة ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،القابلة للتنزيل،
عدادات الوقوف � ،أجهزة فح�ص الدمغات الربيدية  ،كوا�شف قطع النقد املزيفة � ،آليات
للأجهزة التي تعمل بالقطع النقدية ،ال�صور املج�سمة الهولوغرامز ،معدات التعرف على
الوجه� ،آالت مراقبة احل�ضور واالن�صراف � ،أجهزة الت�صوير الفوتوغرافـي �أجهزة الوزن،
لوحات الإعالنات الإلكرتونية� ،أجهزة التوا�صل البيني ،هواتف الفـي ديو� ،أجهزة نظام
حتديد املواقع العاملي (جي بي �إ�س)� ،أقرا�ص مدجمة (�سمعية  -ب�صرية)� ،أجهزة ت�سجيل
ال�صوت� ،أجهزة ت�سجيل مقاطع الفـي ديو ،كامريات املراقبة� ،أجهزة املراقبة للأغرا�ض غري
الطبية� ،أجهزة مراقبة الأطفال املرئية ،الكامريات (الت�صوير الفوتوغرافـي) ،مر�شحات
(فالتر) (للت�صوير الفوتوغرافـي) ،احلامالت الثالثية اخلا�صة بالكامريات ،واقيات
العد�سات ،ع�صي ت�صوير ال�سلفـي (�أحادية الأعمدة واملحمولة باليد)� ،أدوات القيا�س،
العد�سات الب�صرية ،كابالت الألياف ال�ضوئية (�ألياف (�إيه �إم ،)).الأ�سالك الكهربائية،
الكابالت ،رقاقات الدوائر املتكاملة ،رقائق (الدوائر املتكاملة) ،املكثفات � ،شا�شات الفـي ديو،
�أجهزة التحكم عن بعد ،اخليوط املو�صلة لل�ضوء (الألياف ال�ضوئية (الألياف)) ،املعدات
الكهربائية امل�ستخدمة للتحكم عن بعد بالعمليات ال�صناعية ،مانعات ال�صواعق ،طفايات
احلريق� ،شا�شات عر�ض �إ�شعاعية للأغرا�ض ال�صناعية � ،أجهزة احلماية لال�ستخدام
ال�شخ�صي �ضد احلوادث� ،أجهزة كهربائية ملنع ال�سرقة � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة ،
البطاريات ،الكهربائية� ،شرائح (للت�صوير الفوتوغرافـي) � ،أجهزة اال�ست�شعار  ،الكا�شفات،
معدات الت�صوير احلراري بالأ�شعة حتت احلمراء ،معدات قيا�س درجة حرارة الت�صوير
احلراري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة هانغت�شو هيكميكرو لتكنولوجيا اال�ست�شعار املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املبني ايه  ،1رقم  ،299طريق كيو�شي ،منطقة تونغلو للتنمية
االقت�صادية ،مقاطعة تونغلو ،هانغت�شو  ,311501ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141152 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البحث العلمي ،البحث وتطوير منتجات جديدة للآخرين ،ت�صميم برجميات احلا�سوب،
تطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر الربجميات ،ت�صميم �أنظمة احلا�سوب  ،ت�أجري احلا�سوب،
ت�أجري برجميات احلا�سوب ،برجمة احلا�سوب ،تثبيت برجميات احلا�سوب� ،صيانة
برجميات احلا�سوب ،حتويل البيانات �أو امل�ستندات من الو�سائط املادية �إىل الو�سائط
الإلكرتونية ،حتويل بيانات برامج احلا�سوب والبيانات (حتويل غري مادي)� ،إ�سرتجاع
البيانات احلا�سوبية ،حتليل الأنظمة احلا�سوبية� ،إن�شاء و�صيانة مواقع الويب للآخرين،
ا�ست�ضافة املواقع احلا�سوبية (املواقع الإلكرتونية) ،ا�ست�ضافة اخلوادم ،خدمات حماية
احلا�سوب من الفـي رو�سات ،مراقبة �أنظمة احلا�سوب بالو�صول عن بعد ،درا�سات امل�شاريع
الفنية ،الهند�سة ،امل�سح ،التخطيط العمراين ،البحث امليكانيكي ،الت�صميم ال�صناعي،
اال�ست�شارات املتعلقة بت�صميم وتطوير معدات احلا�سوب الهاردوير ،ا�ست�شارات تقنيات
احلا�سوب ،الربجميات كخدمة (�سا�س) ،املن�صات كخدمة (با�س).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة هانغت�شو هيكميكرو لتكنولوجيا اال�ست�شعار املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املبني ايه  ،1رقم  ،299طريق كيو�شي ،منطقة تونغلو للتنمية
االقت�صادية ،مقاطعة تونغلو ،هانغت�شو  ,311501ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141153 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة ذاكرة احلا�سوب ،برامج احلا�سوب (الربامج) ،امل�سجلة ،برامج ت�شغيل احلا�سوب،
امل�سجلة ،برجميات احلا�سوب ،امل�سجلة ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،القابلة للتنزيل،
عدادات الوقوف � ،أجهزة فح�ص الدمغات الربيدية  ،كوا�شف قطع النقد املزيفة � ،آليات
للأجهزة التي تعمل بالقطع النقدية ،ال�صور املج�سمة الهولوغرامز ،معدات التعرف على
الوجه� ،آالت مراقبة احل�ضور واالن�صراف � ،أجهزة الت�صوير الفوتوغرافـي �أجهزة الوزن،
لوحات الإعالنات الإلكرتونية� ،أجهزة التوا�صل البيني ،هواتف الفـي ديو� ،أجهزة نظام
حتديد املواقع العاملي (جي بي �إ�س)� ،أقرا�ص مدجمة (�سمعية  -ب�صرية)� ،أجهزة ت�سجيل
ال�صوت� ،أجهزة ت�سجيل مقاطع الفـي ديو ،كامريات املراقبة� ،أجهزة املراقبة للأغرا�ض غري
الطبية� ،أجهزة مراقبة الأطفال املرئية ،الكامريات (الت�صوير الفوتوغرافـي) ،مر�شحات
(فالتر) (للت�صوير الفوتوغرافـي) ،احلامالت الثالثية اخلا�صة بالكامريات ،واقيات
العد�سات ،ع�صي ت�صوير ال�سلفـي (�أحادية الأعمدة واملحمولة باليد)� ،أدوات القيا�س،
العد�سات الب�صرية ،كابالت الألياف ال�ضوئية (�ألياف (�إيه �إم ،)).الأ�سالك الكهربائية،
الكابالت ،رقاقات الدوائر املتكاملة ،رقائق (الدوائر املتكاملة) ،املكثفات � ،شا�شات الفـي ديو،
�أجهزة التحكم عن بعد ،اخليوط املو�صلة لل�ضوء (الألياف ال�ضوئية (الألياف)) ،املعدات
الكهربائية امل�ستخدمة للتحكم عن بعد بالعمليات ال�صناعية ،مانعات ال�صواعق ،طفايات
احلريق� ،شا�شات عر�ض �إ�شعاعية للأغرا�ض ال�صناعية � ،أجهزة احلماية لال�ستخدام
ال�شخ�صي �ضد احلوادث� ،أجهزة كهربائية ملنع ال�سرقة � ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة ،
البطاريات ،الكهربائية� ،شرائح (للت�صوير الفوتوغرافـي) � ،أجهزة اال�ست�شعار  ،الكا�شفات،
معدات الت�صوير احلراري بالأ�شعة حتت احلمراء ،معدات قيا�س درجة حرارة الت�صوير
احلراري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة هانغت�شو هيكميكرو لتكنولوجيا
اال�ست�شعار املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املبني ايه  ،1رقم  ،299طريق كيو�شي،
منطقة تونغلو للتنمية االقت�صادية،
مقاطعة تونغلو ،هانغت�شو  ,311501ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141154 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البحث العلمي ،البحث وتطوير منتجات جديدة للآخرين ،ت�صميم برجميات احلا�سوب،
تطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر الربجميات ،ت�صميم �أنظمة احلا�سوب  ،ت�أجري احلا�سوب،
ت�أجري برجميات احلا�سوب ،برجمة احلا�سوب ،تثبيت برجميات احلا�سوب� ،صيانة
برجميات احلا�سوب ،حتويل البيانات �أو امل�ستندات من الو�سائط املادية �إىل الو�سائط
الإلكرتونية ،حتويل بيانات برامج احلا�سوب والبيانات (حتويل غري مادي)� ،إ�سرتجاع
البيانات احلا�سوبية ،حتليل الأنظمة احلا�سوبية� ،إن�شاء و�صيانة مواقع الويب للآخرين،
ا�ست�ضافة املواقع احلا�سوبية (املواقع الإلكرتونية) ،ا�ست�ضافة اخلوادم ،خدمات حماية
احلا�سوب من الفـي رو�سات ،مراقبة �أنظمة احلا�سوب بالو�صول عن بعد ،درا�سات امل�شاريع
الفنية ،الهند�سة ،امل�سح ،التخطيط العمراين ،البحث امليكانيكي ،الت�صميم ال�صناعي،
اال�ست�شارات املتعلقة بت�صميم وتطوير معدات احلا�سوب الهاردوير ،ا�ست�شارات تقنيات
احلا�سوب ،الربجميات كخدمة (�سا�س) ،املن�صات كخدمة (با�س).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة هانغت�شو هيكميكرو لتكنولوجيا
اال�ست�شعار املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املبني ايه  ،1رقم  ،299طريق كيو�شي،
منطقة تونغلو للتنمية االقت�صادية،
مقاطعة تونغلو ،هانغت�شو  ,311501ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141777 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللحوم� ،سمك غري حي ،حلوم الدواجن ،حلوم ال�صيد (غري حية) ،خال�صات حلم ،حلوم
مطبوخة ،بدائل اللحوم ،خ�ضراوات جممدة ،خ�ضراوات حمفوظة ،خ�ضراوات جمففة،
خ�ضراوات مطبوخة ،فواكه حمفوظة ،فواكه جمففة ،فواكه مطبوخة ،فواكه معاجلة،
فطر وخ�ضراوات (مبا فـي ذلك املك�سرات واحلبوب) ،خ�ضراوات معاجلة ،بقوليات معاجلة،
عد�س ،حم�ص معالج ،باقالء معاجلة ،باقالء مطهوة ،باقالء حمفوظة فـي �صل�صات ،فول
�صويا حمفوظ للطعام ،توفو (فول �صويا خممر) ،معجون بندورة ،معجون خ�ضراوات،
ع�صري بندورة للطبخ ،بندورة معلبة ،ع�صائر خ�ضراوات للطبخ ،خملالت ،م�ستح�ضرات
لإعداد ال�شوربة� ،شوربات ،مرق ،م�ستح�ضرات لإعداد مرق اللحم ،مرق حلم ،حليب جوز
الهند ،زيت جوز الهند ،دهن جوز الهند ،دهون اخل�ضراوات للطعام� ،صل�صات تغمي�س،
مك�سرات حم�ضرة ،دهنات �أ�سا�سها مك�سرات ،بذور حم�ضرة� ،أطعمة خفـيفة �أ�سا�سها الفواكه،
�أطعمة خفـيفة �أ�سا�سها البقوليات� ،أطعمة خفـيفة �أ�سا�سها املك�سرات� ،أطعمة خفـيفة �أ�سا�سها
اخل�ضراوات ،يخنة كاري مطهوة م�سبقا� ،صل�صة الفلفل احلار النباتي ،ح�ساء اللحم احلار،
�أطباق جاهزة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من اللحوم� ،سلطات جاهزة� ،أطباق خ�ضراوات جاهزة،
وجبات جاهزة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من اللحوم ،وجبات جاهزة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من
بدائل اللحوم ،وجبات جاهزة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من حلوم الدواجن ،وجبات جاهزة
تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من اخل�ضراوات ،وجبات جاهزة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من الأ�سماك،
وجبات جممدة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من اخل�ضراوات ،وجبات جممدة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي
من اللحوم ،وجبات جممدة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من بدائل اللحوم ،وجبات جممدة تتكون
ب�شكل �أ�سا�سي من الأ�سماك ،وجبات جممدة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من حلوم الدواجن،
وجبات مطبوخة جاهزة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من اللحوم ،وجبات مطبوخة جاهزة تتكون
ب�شكل �أ�سا�سي من بدائل اللحوم ،وجبات مطبوخة جاهزة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من حلوم
الدواجن ،وجبات مطبوخة جاهزة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من اخل�ضراوات ،وجبات مطبوخة
جاهزة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من الأ�سماك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مار�س انكوربوريتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،6885 :امل �سرتيت  ،مكلني  ،فرجينيا  ,22101الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141778 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أرز ،تابيوكا� ،ساغو ،با�ستا (معكرونة) ،نودلز (معكرونة رقيقة). ،زالبية� ،شعريية ،ك�سك�سي
(م�صنوع من ال�سميد) ،م�ستح�ضرات م�صنوعة من احلبوب ،غالل معاجلة ،حبوب معاجلة،
�أرز كامل احلبة� ،أرز طويل احلبة� ،أرز بري� ،أرز بني� ،أرز ب�سمتي� ،أرز م�سلوق ،ريزوتو،
خلطات �أرز ،خلطات �أرز مع خ�ضراوات ،خال�صات دجاج ،خال�صات حلم ،جبنة ،باقالء،
بقوليات ،بهارات ،منكهات� ،أع�شاب ،توابل ،خلطات وجبات معب�أة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من
الأرز ،حبوب كينوا معاجلة ،بيتزا ،فطائر ،توابل� ،صل�صات� ،صل�صات طبخ ،م�ستح�ضرات
لتح�ضري ال�صل�صات� ،صل�صة كاري� ،صل�صة البا�ستا� ،صل�صات لطهو البا�ستا� ،صل�صة
الفلفل احلار� ،صل�صة ال�صويا� ،صل�صة حارة� ،صل�صة حلوة وحام�ضة� ،صل�صات الذعة،
�صل�صات ماحلة� ،صل�صات للأرز ،م�ساحيق �صل�صة ،خلطات لتح�ضري ال�صل�صات ،منكهات
على �شكل �صل�صات مركزة ،مواد غذائية حم�ضرة على �شكل �صل�صات ،ماء مالح للتخليل،
توابل �سلطة ،مقبالت هندية ،عجائن طعام ن�شوية ،مقبالت� ،صل�صة مرق حلم ،مثخنات
قوام لطهو املواد الغذائية ،البي�ستو الإيطالية (�صل�صات) ،خردل ،خل ،ملح ،بهارات ،توابل،
�أع�شاب للطهو ،ثوم معالج ي�ستخدم كتوابل ،زجنبيل معالج ي�ستخدم كتوابل ،زجنبيل
مطحون ،معجون توابل ،فلفل ،توابل فلفل حار ،معجون الفلفل احلار ي�ستخدم كتوابل،
م�ستح�ضرات منكهة للطعام ،منكهات للطعام ،خال�صات م�ستخدمة كمنكهات (لي�ست
زيوت عطرية) ،خلطات بهارات ،م�ستح�ضرات بهارات ،خال�صات بهارات ،خلطة بهارات،
خلطات كاري ،وجبات جاهزة �أ�سا�سها البا�ستا ،وجبات جاهزة �أ�سا�سها الأرز ،وجبات جاهزة
�أ�سا�سها النودلز ،نودلز (معكرونة رقيقة) �سريعة التح�ضري� ،أرز �سريع التح�ضري ،وجبات
خفـيفة �أ�سا�سها احلبوب ،وجبات خفـيفة �أ�سا�سها الأرز ،وجبات خفـيفة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي
من البا�ستا ،وجبات خفـيفة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من الأرز ،وجبات تتكون ب�شكل �أ�سا�سي
من البا�ستا ،وجبات تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من الأرز ،وجبات تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من الغالل
املعاجلة ،وجبات تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من احلبوب املعاجلة ،وجبات تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من
حبوب الكينوا واحلبوب املعاجلة ،وجبات تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من النودلز ،وجبات جممدة
تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من البا�ستا ،وجبات جممدة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من الأرز ،وجبات
جممدة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من الغالل املعاجلة ،وجبات جممدة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي
من احلبوب املعاجلة ،وجبات جممدة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من حبوب الكينوا واحلبوب
املعاجلة ،وجبات جممدة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من النودلز ،وجبات جافة و�سائلة جاهزة
للتقدمي ،تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من الأرز ،وجبات جافة و�سائلة جاهزة للتقدمي ،تتكون
ب�شكل �أ�سا�سي من البا�ستا ،وجبات جافة و�سائلة جاهزة للتقدمي ،تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من
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النودلز ،غالل معاجلة فـي عبوات موحدة مع توابل ومنكهات ،حبوب معاجلة فـي عبوات
موحدة مع توابل ومنكهات ،كينوا وحبوب معاجلة فـي عبوات موحدة مع توابل ومنكهات،
�أرز فـي عبوات موحدة مع توابل ومنكهات ،غالل معاجلة فـي عبوات موحدة مع بذور �أو
حبوب �أو بقوليات �أو خ�ضراوات �صاحلة للأكل ،حبوب معاجلة فـي عبوات موحدة مع بذور
�أو حبوب �أو بقوليات �أو خ�ضراوات �صاحلة للأكل ،حبوب كينوا وحبوب معاجلة فـي عبوات
موحدة مع بذور �أو حبوب �أو بقوليات �أو خ�ضراوات �صاحلة للأكل� ،أرز فـي عبوات موحدة
مع بذور �أو حبوب �أو بقوليات �أو خ�ضراوات �صاحلة للأكل ،با�ستا فـي عبوات موحدة مع
بذور �أو حبوب �أو بقوليات �أو خ�ضراوات �صاحلة للأكل  ،نودلز فـي عبوات موحدة مع بذور
�أو حبوب �أو بقوليات �أو خ�ضراوات �صاحلة للأكل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مار�س انكوربوريتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ، 6885 :امل �سرتيت  ،مكلني  ،فرجينيا  , 22101الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141779 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أرز �سريع التح�ضري� ،أرز ،وجبات خفـيفة �أ�سا�سها الأرز ،لب الأرز لأغرا�ض الطهي  ،كعك
الأرز ،ب�سكويت الأرز  ،مهلبية الأرز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سي بيه انرتتريدكو  ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تايالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 313 :سي بيه تاور� ،سيلوم رود،
�سيلوم �صب  -دي�سرتيكت ،بانغراك
دي�سرتيكت ،بانكوك ,تايالند
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141893 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سول ملا بعد احلالقة ،م�ستح�ضرات حالقة ،زيت ا�ستحمام ،رذاذ للج�سم  ،غ�سول للج�سم،
بل�سم ال�شعر ،جل اال�ستحمام ،م�ستح�ضرات العناية بال�شعر ،ملمع الأظافر� ،شامبو� ،صابون،
غ�سول لو�شن ال�سمرار الب�شرة ،بل�سم �شفاة ،ملمع ال�شفاة ،رذاذ اجل�سم ي�ستخدم كمزيل عرق
�شخ�صي وكعطر ،م�ضادات للعرق للعناية باجل�سم ،م�ضادات للعرق لال�ستخدام ال�شخ�صي،
مزيل الروائح الكريهة لال�ستخدام ال�شخ�صي ،م�ضادات التعرق ،كرميات جتميلية ،كرميات
جتميلية للعناية باجل�سم ،غ�سول (لو�شن) للعناية باجلمال ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية
باجل�سم وباجلمال ،كولونيا ،عطور لال�ستخدام ال�شخ�صي ،عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبريكرومبي �أند فـيت�ش يوروب �إ�س �أيه جي �إل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيا مورى  6850 ,مندر�سيو � ,سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142299 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إطارات� ،أنابيب داخلية للإطارات الهوائية (�إطارات)� ،إطارات هوائية (�إطارات) ،مدا�سات
للإطارات ،مدا�سات للإطارات املطاطية ،مدا�سات لإعادة تلبي�س الإطارات (�إطارات)،
مدا�سات للمركبات (�سيور دوارة)� ،أنابيب داخلية� ،أنابيب داخلية لإطارات املركبات� ،أنابيب
داخلية للإطارات� ،أنابيب لعجالت املركبات� ،أنابيب داخلية للدراجات الهوائية والدراجات،
�أنابيب داخلية لعجالت املركبات� ،أنابيب داخلية لإطارات الدراجات النارية� ،أنابيب داخلية
للإطارات الهوائية ،وجميع ال�سلع واردة فـي الفئة .12
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سريفـي�س �إند�سرتيز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :باك�ستانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سريفـي�س هاو�س  2 ،مني غولبريغ،
الهور ,باك�ستان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142300 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات للتبيي�ض ومواد �أخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف
و�صقل وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور ،زيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سوالت
(لو�شن) لل�شعر ،منظفات للأ�سنان ،قِطع من ال�صابون� ،صابون للغ�سيل� ،صابون معطر،
منظف على �شكل م�سحوق ،منظف �سائل ،م�ستح�ضر تبيي�ض للغ�سيل ،عطور ،م�ستح�ضرات
عطرية (زيوت عطرية) ،م�ساحيق مكياج ،بودرة التالك ،م�سحوق طبي ،رمو�ش (م�ستعارة)،
ملونات لل�شعر� ،أ�صباغ لل�شعر باللون الأ�سود ،مزيالت للروائح الكريهة ،مزيالت للروائح
الكريهة على �شكل �إ�صبع ،مزيالت للروائح الكريهة م�ضادة للعرق� ،أمالح ا�ستحمام� ،أمالح
للتبيي�ض ،قطن مكبو�س فـي طبقات رقيقة لأغرا�ض التجميل ،م�ستح�ضرات كرميات
جتميلية ،كرميات جتميلية ،كرميات تبيي�ض للب�شرة ،م�ستح�ضرات جتميلية للحواجب،
م�ستح�ضرات مكياج ،م�ستح�ضرات جتميلية للج�سم ،زيت اللوز� ،أقنعة جتميلية ،ماء
الكولونيا ،مراهم ،قطن جتميلي ،غ�سوالت (لو�شن) لل�شعر ،مناديل ورقية مبللة بغ�سوالت
جتميلية ،غ�سوالت (لو�شن) لل�شعر ،مناديل مبللة ،مناديل مبللة معطرة ،قناع وجه
جتميلي ،م�ستح�ضرات لتجعيد ومتلي�س ال�شعر� ،شامبو� ،سوائل لتنظيف زجاج ال�سيارات
الأمامي� ،سوائل لتنظيف النظارات� ،سائل تنظيف للأغرا�ض املنزلية ،بخور ،قما�ش
لل�سحج ،كرميات للتلميع ،خ�شب معطر ،مزيالت البقع ،منعمات للأقم�شة ،ملمعات،
كرميات للأحذية ،ملمعات للأحذية ،معجون �أ�سنان ،غ�سوالت للفم ،غ�سوالت (لو�شن)
لليدين واجل�سم ،كرمي لليدين ،كرمي لليدين واجل�سم� ،صابون جتميلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيه تي �سباريندو مو�ستيكا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إندوني�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :توتال بيلدينغ ناينث فلور ،جيه ال لتجني ا�س .بارمان ،كاف - 106
ايه جاكارتا � ,11440إندوني�سيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
-75-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1384

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142381 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاي مثلج � ،شاي  ،م�شروبات ا�سا�سها ال�شاي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة فاين ل�صناعة الورق ال�صحي م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :قطعة رقم� :أي دبليو تي ايه � 56ص.ب 16927 :املنطقة احلرة فـي
جبل علي ،دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142382 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاي مثلج � ،شاي  ،م�شروبات ا�سا�سها ال�شاي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة فاين ل�صناعة الورق ال�صحي م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :قطعة رقم� :أي دبليو تي ايه � 56ص.ب 16927 :املنطقة احلرة فـي
جبل علي ،دبي,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142383 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاي مثلج � ،شاي  ،م�شروبات ا�سا�سها ال�شاي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة فاين ل�صناعة الورق ال�صحي م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :قطعة رقم� :أي دبليو تي ايه � 56ص.ب 16927 :املنطقة احلرة فـي
جبل علي ،دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142961 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سول (لو�شن) ملا بعد احلالقة ،م�ستح�ضرات تعطري جو ،عطور (زيوت عطرية) ،بل�سم
بخالف امل�ستخدم لأغرا�ض طبية ،زيوت عطرية من خ�شب الأرز ،م�ستح�ضرات جتميل،
كرميات جتميلية ،منظفات �أ�سنان� ،صابون لإزالة الروائح الكريهة� ،صابون مطهر،
خال�صات�أثريية ،زيوت عطرية ،خال�صات زهور (عطور) ،مكياج ،م�ستح�ضرات العناية
بالأظافر ،عطور ،كرميات تبي�ض الب�شرة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ريف العطور للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اململكة العربية ال�سعودية  -الريا�ض -
حي ال�صحافة  -طريق �أن�س بن مالك،
اجلوف ,اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142962 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،ت�أجري امل�ساحات الإعالنية ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال،
ل�صق الإعالنات ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،عر�ض ال�سلع على و�سائل
االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ،عر�ض ال�سلع ،توزيع العينات ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو
دعائية ،وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،الإدارة التجارية لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات اخلا�صة ب�آخرين،
الت�سويق ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات الكمبيوتر  ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو
�إعالنية  ،تنظيم املعار�ض التجارية لغايات جتارية �أو �إعالنية ،الدعاية والإعالن اخلارجي ،عر�ض
ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ،الدعاية والإعالن ،ت�أجري امل�ساحات الأعالنية،
عر�ض ال�سلع على و�سائل االت�صال لغايات بيعها بالتجزئة ،ترويج املبيعات (للآخرين).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ريف العطور للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :اململكة العربية ال�سعودية  -الريا�ض  -حي
ال�صحافة  -طريق �أن�س بن مالك ،اجلوف,
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142963 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة الإ�صطناعية ،الأرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز والفطائر واحللويات ،احللويات املثلجة ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود،
اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل ،اخلل وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات ،الثلج .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة وارد االبداع لتجارة اجلملة والتجزئة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي العزيزية� ،شارع الأمر عبد الرحمن ال�سديري،
�سكاكا ،اجلوف ,اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143093 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املالب�س ،ولبا�س القدم ،و�أغطية الر�أ�س ،املالب�س والثياب مثل :مالب�س ال�سباحة ،مالب�س
ركوب الأمواج ،املالب�س الريا�ضية ،املالب�س اخلارجية ،الأحذية� ،أغطية الر�أ�س ،الف�ساتني،
التنانري ،القم�صان العلوية ،والتي ت�شمل البلوزات الق�صرية ،والبلوزات ال�صوفـية،
والبلوزات مفتوحة الأكتاف ،والبلوزات ذات القبعة ،والبلوزات املحبوكة ،والبلوزات املحبوكة
ذات الأكمام ،والبلوزات اخلا�صة بالتعرق ،والبلوزات دون �أكمام ومفتوحة الأكتاف ،بلوزات
الأحماء ،البلوزات املن�سوجة ،القم�صان ،البلوزات بدون �أكمام ،اللبا�س الن�سائي من قطعة
واحدة ،ال�شورتات� ،شورتات ممت�صة للماء� ،شورتات �سباحة و�شورتات للم�شي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إ�س جي �إ�س �سبورت�س �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 6400 :كوت دي لي�سيه مونرتيال كيبيك ات�ش  4تي � 1أي  3كندا ,كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143094 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املالب�س ،ولبا�س القدم ،و�أغطية الر�أ�س ،املالب�س والثياب مثل :مالب�س ال�سباحة ،مالب�س
ركوب الأمواج ،املالب�س الريا�ضية ،املالب�س اخلارجية ،الأحذية� ،أغطية الر�أ�س ،الف�ساتني،
التنانري ،القم�صان العلوية ،والتي ت�شمل البلوزات الق�صرية ،والبلوزات ال�صوفـية،
والبلوزات مفتوحة الأكتاف ،والبلوزات ذات القبعة ،والبلوزات املحبوكة ،والبلوزات املحبوكة
ذات الأكمام ،والبلوزات اخلا�صة بالتعرق ،والبلوزات دون �أكمام ومفتوحة الأكتاف ،بلوزات
الأحماء ،البلوزات املن�سوجة ،القم�صان ،البلوزات بدون �أكمام ،اللبا�س الن�سائي من قطعة
واحدة ،ال�شورتات� ،شورتات ممت�صة للماء� ،شورتات �سباحة و�شورتات للم�شي.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إ�س جي �إ�س �سبورت�س �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 6400 :كوت دي لي�سيه مونرتيال كيبيك
ات�ش  4تي � 1أي  3كندا ,كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143157 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيوت املحركات ومواد الت�شحيم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فورد موتور كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان �أمريكان روود  ،ديربورن  ،مي�شيغان  ، 28126الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :بيانات للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3806 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم134628 :
فـي الفئة  8من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فر�شاة كهربائية لفرد ال�شعر� ،أدوات كهربائية لفرد ال�شعر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ستايلي�ش �إف� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سويت � 310إيه 1603 ،217كابيتول �أفينيو� ،شايان ،وايومنغ , 82001
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/1/22 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم 5509 :من بعد الكلية
العاملية للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم ،0621 :الطابق الثاين
مكتب رقم 12:م�سقط
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم135896 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
راتنجات التبادل الأيوين (م�ستح�ضرات كيميائية) ،راتنجات ا�صطناعية غري معاجلة،
راتنجات ا�صطناعية غري جمهزة ،راتنجات �أكريلية غري معاجلة ،راتنجات �إيبوك�سية غري
معاجلة ،راتنجات �سيليكون غري معاجلة ،راتنجات مركبات الإيبوك�سي الكربونية ،غري
معاجلة ،راتينجات حرارية التلدن غري معاجلة مع �ألياف طبيعية ،كيماويات ملعاجلة املياه
واملياه العادمة ،حفازات ،مواد ا�صطناعية المت�صا�ص الزيوت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ثريماك�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :دي،13-ام �أي دي �سـ ـ ــي اندا�سرتي ــال ايري ــا ،ار،دي ،اغـ ــا رود�،شين�شواد،
بوين ،411019الهند
تاريخ تقدمي الطلب2020/3/8 :
					
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم 5509 :من بعد الكلية
العاملية للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم ،0621 :الطابق الثاين
مكتب رقم 12:م�سقط
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138239 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معادن غري نفي�سة وكل خليط منها ،مواد بناء معدنية مبان متنقلة معدنية ،مواد
معدنية ،خلطوط ال�سكك احلديدية ،حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفي�سة،
م�صنوعات حدادة ،خردوات معدنية �صغرية ،موا�سري و�أنابيب معدنية ،خزائن حلفظ
الوثائق والأ�شياء الثمينة ،منتجات م�صنوعة من معادن غري نفي�سة ،غري واردة فـي فئات
�أخرى ،خامات املعادن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هريا لل�صناعة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 26268 :دبي الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم 5509 :من بعد الكلية
العاملية للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم ،0621 :الطابق الثاين
مكتب رقم 12:م�سقط
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138244 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات
تنظيف و�صقل وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور ،زيوت عطرية ،م�ستح�ضرات التجميل،
غ�سول ،لو�شن لل�شعر ،منظفات �أ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ن�سيم احلدائق للعطور �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 115042 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم 5509 :من بعد الكلية
العاملية للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم ،0621 :الطابق الثاين
مكتب رقم 12:م�سقط
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138246 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املرافقة االجتماعية امل�صاحبة ،ت�أجري ثياب ال�سهرة ،تعهد جنائزي ،خدمات وكاالت
التزويج ،تخطيط وترتيب مرا�سم الزفاف ،خدمات ال�شبكات االحتماعية عرب الإنرتنت،
ا�ست�شارات حول امللكية الفكرية ،خدمات التقا�ضي ،الرعاية املنزلية ،ت�أجري �أ�سماء جماالت
الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ياال تكنولوجي منطقة حرة  -ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب،501913:دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم 5509 :من بعد الكلية
العاملية للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم ،0621 :الطابق الثاين
مكتب رقم 12:م�سقط
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138249 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كوا�شف قطع النقد املقلدة ،م�شغالت و�سائط حممولة� ،صور كرتونية متحركة ،برامج
كمبيوتر ،برجميات قابلة للتنزيل ،هواتف ذكية ،لوحات �إعالنات �إلكرتونية� ،أجهزة
كمبيوتر� ،أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ،برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل� ،أجهزة معاجلة البيانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ياال تكنولوجي منطقة حرة  -ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب،501913:دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم 5509 :من بعد الكلية
العاملية للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم ،0621 :الطابق الثاين
مكتب رقم 12:م�سقط
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138251 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن ،الإعالن ،والدعاية املبا�شرة على �شبكات الكمبيوتر ،الإدارة التجارية
لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات اخلا�صة بالآخرين ،ترويج املبيعات للآخرين ،ا�ست�شارات �إدارة
�ش�ؤون املوظفني ،جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر ،حت�سني حمرك البحث
لرتويج املبيعات ،حتديث و�صيانة البيانات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر ،توفري �سوق عرب
الإنرتنت للم�شرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات ،توفري املعلومات والأخبار عن الأعمال
عرب موقع الويب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب،501913:دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم 5509 :من بعد الكلية
العاملية للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم ،0621 :الطابق الثاين
مكتب رقم 12:م�سقط
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138252 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البث التلفزيوين ،البث التلفزيوين عرب الكابل البث الال�سلكي ،توفري �إمكانية و�صول
امل�ستخدم �إىل �شبكات الكمبيوتر العاملية ،توفري غرف املحادثة عرب الإنرتنت ،توفري
�إمكانية الو�صول �إىل قواعد البيانات ،توفري منتديات الإنرتنت ،االت�صاالت عن طريق
الهاتف ،االت�صاالت عرب الهواتف اخللوية ،توفري تو�صيالت لالت�صال مع �شبكة حا�سوب
عاملية عن بعد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب،501913:دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم 5509 :من بعد الكلية
العاملية للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم ،0621 :الطابق الثاين
مكتب رقم 12:م�سقط
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138254 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم امل�سابقات للتعليم �أو الرتفيه ،توفيـ ــر �ألعاب الكمبيوتر عرب الإنرتن ــت ،خدمـ ــات
التدري�س ،خدمات الإعارة املكتبية ،توفري املطبوعات الإلكرتونية عرب الإنرتنت غري قابلة
للتنزيل ،خدمات الرتفيه ،توفري خدمات �ألعاب الواقع االفرتا�ضي عن طريق الإنرتنت
من �شبكة حا�سوب ،خدمات الألعاب الإلكرتونية املوفرة عن طريق الإنرتنت ،خدمات
تعليمية ،تنظيم الألعاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ياال تكنولوجي منطقة حرة  -ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب،501913:دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم 5509 :من بعد الكلية
العاملية للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم ،0621 :الطابق الثاين
مكتب رقم 12:م�سقط
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138255 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حو�سبة �سحابية ،عمل الأبحاث فـي جمال التجميل ،ت�صميم الديكور الداخلي ،الت�صميم
ال�صناعي ،توفري حمركات البحث عرب الإنرتنت ،ت�صميم الأزياء ،خدمات امل�سح ،البحث
العلمي ،ت�صميم برجميات احلا�سوب ،اختبار كفاءة ال�سري على الطرق للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ياال تكنولوجي منطقة حرة  -ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب،501913:دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم 5509 :من بعد الكلية
العاملية للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم ،0621 :الطابق الثاين
مكتب رقم 12:م�سقط
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138258 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن ،الإعالن ،والدعاية املبا�شرة على �شبكات الكمبيوتر ،الإدارة التجارية
لرتخي�ص ال�سلع واخلدمات اخلا�صة بالآخرين ،ترويج املبيعات للآخرين ،ا�ست�شارات �إدارة
�ش�ؤون املوظفني ،جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر ،حت�سني حمرك البحث
لرتويج املبيعات ،حتديث و�صيانة البيانات فـي قواعد بيانات الكمبيوتر ،توفري �سوق عرب
الإنرتنت للم�شرتين والبائعني لل�سلع واخلدمات ،توفري املعلومات والأخبار عن الأعمال
عرب موقع الويب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب،501913:دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم 5509 :من بعد الكلية
العاملية للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم ،0621 :الطابق الثاين
مكتب رقم 12:م�سقط
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138261 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املرافقة االجتماعية امل�صاحبة ،ت�أجري ثياب ال�سهرة ،تعهد جنائزي ،خدمات وكاالت
التزويج ،تخطيط وترتيب مرا�سم الزفاف ،خدمات ال�شبكات االحتماعية عرب الإنرتنت،
ا�ست�شارات حول امللكية الفكرية ،خدمات التقا�ضي ،الرعاية املنزلية ،ت�أجري �أ�سماء جماالت
الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ياال تكنولوجي منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب،501913:دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم 5509 :من بعد الكلية
العاملية للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم ،1062 :الطابق الثاين
مكتب رقم 21:م�سقط
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138284 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة للإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد والتجفيف والتهوية و�إمداد
املياه والأغرا�ض ال�صحية ،املراوح الكهربائية لال�ستخدام ال�شخ�صي ،م�صابيح ،غاليات
كهربائية� ،سخانات ماء ،ماكينات �صنع القهوة الكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة كينويل لتجارة الكهربائيات �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،87918 :دبي  ,االمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم 5509 :من بعد الكلية
العاملية للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم ،0621 :الطابق الثاين
مكتب رقم 12:م�سقط
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138285 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�صاعد ،ما عدا م�صاعد التزلج ،م�صاعد درج متحرك� ،سالمل كهربائية� ،أجهزة رفع
رافعات� ،أجهزة رفع ممرات متحركة� ،أجهزة ت�شغيل امل�صاعد ،ناقالت �آالت ،رافعات �سيور
للم�صاعد ،معدات رفع ثالثية الأبعاد على �شكل جراج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شاندونغ فوجيزي �إيليفاتور كو � ،.إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ساوث ايند اوف تاي�شان روود ايكونوميك ديفيلومبنت زون اوف
نينغجني �شاندونغ بروفين�س ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم 5509 :من بعد الكلية
العاملية للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم ،0621 :الطابق الثاين
مكتب رقم 12:م�سقط
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138287 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ،قارنات (معدات معاجلة البيانات) ،قارئات (معدات معاجلة
بيانات) ،م�شغل وم�ضي لناقل تتابعي م�شرتك� ،شواحن ال�سلكية� ،أدوات مالحية،
�أغطية منا�سبة للهواتف املحمولة ،معدات ات�صاالت ال�شبكة ،من�ش�آت املراقبة الكهربائية
والإلكرتونية بالفيديو ،ميكروفونات� ،سماعات الأذن ،كبائن ملكربات ال�صوت ،كامريات
(للت�صوير الفوتوغرافـي)� ،أجهزة و�أدوات م�ساحة� ،أ�سالك الناقل التتابعي امل�شرتك� ،أجهزة
�شحن الناقل التتابعي امل�شرتك ،مفاتيح كهربائية� ،أجهزة واقية من احلوادث لال�ستخدام
ال�شخ�صي ،ع�صى ال�سيلفي لال�ستخدام مع الهواتف الذكية ،البطاريات القابلة لل�شحن،
بطاريات كهربائية� ،أجهزة �شحن البطاريات� ،أجهزة التعرف على الوجوه ،متعقبات
الن�شاط القابلة لالرتداء� ،أغطية للهواتف الذكية� ،أغلفة للهواتف الذكية� ،أفالم واقية
مالئمة للهواتف الذكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شينزهني نيتو باور �سور�س تكنولوجي كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 201 :منرب  8بيلدينغ منرب  49ووهينان رود جينفانغهوا الكرتي�سيتي
اند�سرتيال بارك بانتيان �سرتيت لونغانغ دي�سرتيكت �شينزهني ,
ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/16 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأوىل للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم 5509 :من بعد الكلية
العاملية للهند�سة والتكنولوجيا ،بناية رقم ،0621 :الطابق الثاين
مكتب رقم 12:م�سقط
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�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) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة81269 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2014/11/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1047 :فـي 2014/2/16م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :الفخامة للمنتجات اجللدية
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :أبو نايف للأعمال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 318 :ر.ب118 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/3/3 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/16 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة1084412 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة36 :

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 2011/39 :فـي 2011/10/20م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــكNexia International Limited :

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الأرزن لال�ست�شارات الإدارية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 994 :ر.ب100 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/3/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/16 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة135718 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/2/15 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1357 :فـي 2020/9/13م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك :ريا�ض املها للخدمات
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :جبال الكوثر الذهبية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1468 :ر.ب611 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/3/16 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/17 :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 العالمــــــــــــــــــــة105262 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة39 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/2/22 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1333 :فـي 2020/3/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�شاريع ال�سرعة املتحدة للتجارة
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :البدر املنري املتحدة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3075 :ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/3/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة107134 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/12/30 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1221 :فـي 2017/12/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فلك املجد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :معامل بات للتجارة
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 674 :ر.ب� ,511 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/3/10 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/15 :م
-91-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1384

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة108671 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2018/4/30 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1212 :فـي 2017/10/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :الكواكب املتكاملة التجارية
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :هرمز خلدمات التموين �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3223 :ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/9/2 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/15 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة122201 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2020/9/27 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1312 :فـي 2019/10/6م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :م�ؤ�س�سة يا�سر بن �سامل �سعيد ال�شنفري للتجارة
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :مر�سى ظفار للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 280 :ر.ب� ,211 :سلطنة عمان
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :سلطنة عمان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/2/22 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126329 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة36 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1296 :فـي 2019/6/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فرح ظفر
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �أماال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سعودية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :جمم ــع تقنيـ ـ ــة املعلوم ــات واالت�صـ ــاالت ,مبن ــى �سي ا�س ,1
منطقة النخيل� ,ص.ب , 6847 :اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة العربية ال�سعودية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/1/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126332 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة39 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1296 :فـي 2019/6/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فرح ظفر
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �أماال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سعودية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :جمم ــع تقنيـ ـ ــة املعلوم ــات واالت�صـ ــاالت ,مبن ــى �سي ا�س ,1
منطقة النخيل� ,ص.ب , 6847 :اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة العربية ال�سعودية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/1/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/15 :م
-93-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1384

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126333 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1296 :فـي 2019/6/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فرح ظفر
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �أماال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سعودية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :جمم ــع تقنيـ ـ ــة املعلوم ــات واالت�صـ ــاالت ,مبن ــى �سي ا�س ,1
منطقة النخيل� ,ص.ب , 6847 :اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة العربية ال�سعودية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/1/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة126335 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة37 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2019/8/25 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1296 :فـي 2019/6/9م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :فرح ظفر
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية � :شركة �أماال
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :سعودية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :جمم ــع تقنيـ ـ ــة املعلوم ــات واالت�صـ ــاالت ,مبن ــى �سي ا�س ,1
منطقة النخيل� ,ص.ب , 6847 :اململكة العربية ال�سعودية
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة العربية ال�سعودية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/1/21 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة23890 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/5/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 781 :فـي 2004/12/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اك�سي�سوريز ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :اك�سي�سوريز تي �أم ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :يالو بيلدينج 1 ,نيكولز رود ,لندن ,اجنلرتا ,دبليو � 4 11أيه �أن,
اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/11/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة23891 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/5/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 781 :فـي 2004/12/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اك�سي�سوريز ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :اك�سي�سوريز تي �أم ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :يالو بيلدينج 1 ,نيكولز رود ,لندن ,اجنلرتا ,دبليو � 4 11أيه �أن,
اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/11/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة23892 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/10/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 770 :فـي 2004/7/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اك�سي�سوريز ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :اك�سي�سوريز تي �أم ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :يالو بيلدينج 1 ,نيكولز رود ,لندن ,اجنلرتا ,دبليو � 4 11أيه �أن,
اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/11/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة23893 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/10/12 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 770 :فـي 2004/7/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :مون�سوون اك�سي�سوريز ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :مون�سون تي �أم ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :يالو بيلدينج 1 ,نيكولز رود ,لندن ,اجنلرتا ,دبليو � 4 11أيه �أن,
اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/11/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة28909 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/4/13 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 783 :فـي 2005/1/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اك�سي�سوريز ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :اك�سي�سوريز تي �أم ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :يالو بيلدينج 1 ,نيكولز رود ,لندن ,اجنلرتا ,دبليو � 4 11أيه �أن,
اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/11/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة28910 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/5/18 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 781 :فـي 2004/12/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :مون�سوون اك�سي�سوريز ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :مون�سون تي �أم ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :يالو بيلدينج 1 ,نيكولز رود ,لندن ,اجنلرتا ,دبليو � 4 11أيه �أن,
اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/11/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة29609 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/6/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 787 :فـي 2005/3/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اك�سي�سوريز ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :اك�سي�سوريز تي �أم ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :يالو بيلدينج 1 ,نيكولز رود ,لندن ,اجنلرتا ,دبليو � 4 11أيه �أن,
اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/11/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة29610 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/6/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 787 :فـي 2005/3/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اك�سي�سوريز ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :اك�سي�سوريز تي �أم ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :يالو بيلدينج 1 ,نيكولز رود ,لندن ,اجنلرتا ,دبليو � 4 11أيه �أن,
اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/11/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة29611 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة26 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/6/29 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 787 :فـي 2005/3/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اك�سي�سوريز ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :اك�سي�سوريز تي �أم ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :يالو بيلدينج 1 ,نيكولز رود ,لندن ,اجنلرتا ,دبليو � 4 11أيه �أن,
اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/11/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/15 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة111811 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2017/12/20 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 1214 :فـي 2017/10/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :اك�سي�سوريز ليمتد
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :اك�سي�سوريز تي �أم ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :بريطانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :يالو بيلدينج 1 ,نيكولز رود ,لندن ,اجنلرتا ,دبليو � 4 11أيه �أن,
اململكة املتحدة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :اململكة املتحدة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2020/11/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/15 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة6493 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2000/6/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 666 :فـي 2000/1/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :روهم �آند ها�س كيميكالز ال.ال�.سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :دى دى بى �سبي�شيالتى ايليكرتونيك ماترييالز يو ا�س  , 5ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 974 :سنت ـ ــر رود ,ويلمينجت ـ ـ ــون ,دى ايه ،19805 ,الوالي ــات
املتحــدة الأمريكي ــة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/2/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/17 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة6493 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة1 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2000/6/24 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 666 :فـي 2000/1/3م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :دى دى بى �سبي�شيالتى ايليكرتونيك ماترييالز يو ا�س  , 5ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :نيوتر�شني & بايو �ساين�س يو ا�س ايه  , 2ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3490 :ويننت بالي�س  ,روت�ش�سرت  ,نيويورك  ،14623 ,الوالي ــات
املتحــدة الأمريكي ــة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/3/15 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/17 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة15413 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/6/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 762 :فـي 2004/3/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :روهم �آند ها�س كومبني ال.ال�.سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :دى دى بى �سبي�شيالتى ايليكرتونيك ماترييالز يو ا�س  , 8ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� 974 :سنت ـ ــر رود ,ويلمينجت ـ ـ ــون ,دى ايه ،19805 ,الوالي ــات
املتحــدة الأمريكي ــة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/2/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/17 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة15413 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2004/6/14 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 762 :فـي 2004/3/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :دى دى بى �سبي�شيالتى ايليكرتونيك ماترييالز يو ا�س  , 8ال ال �سي
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :نيوتر�شني & بايو �ساين�س يو ا�س ايه  , 2ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أمريكية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 3490 :ويننت بالي�س  ,روت�ش�سرت  ,نيويورك  ،14623 ,الوالي ــات
املتحــدة الأمريكي ــة
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل :الواليات املتحدة الأمريكية
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/2/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/17 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة34028 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة3 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/5/24 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 801 :فـي 2005/10/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سفري جوفان ,ا�س ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ال كورتو اجنلي�س ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أ�سبانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هريمو�سيال  ,2800 9 112مدريد� ،أ�سبانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أ�سبانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/1/28 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/17 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة34029 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة9 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/5/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 797 :فـي 2006/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سفري جوفان ,ا�س ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ال كورتو اجنلي�س ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أ�سبانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هريمو�سيال  ,2800 9 112مدريد� ،أ�سبانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أ�سبانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/1/28 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/17 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة34030 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة14 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/5/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 797 :فـي 2006/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سفري جوفان ,ا�س ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ال كورتو اجنلي�س ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أ�سبانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هريمو�سيال  ,2800 9 112مدريد� ،أ�سبانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أ�سبانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/1/28 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/17 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة34031 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة18 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/5/24 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 801 :فـي 2005/10/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سفري جوفان ,ا�س ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ال كورتو اجنلي�س ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أ�سبانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هريمو�سيال  ,2800 9 112مدريد� ،أ�سبانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أ�سبانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/1/28 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/17 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة34032 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة24 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/5/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 797 :فـي 2006/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سفري جوفان ,ا�س ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ال كورتو اجنلي�س ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أ�سبانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هريمو�سيال  ,2800 9 112مدريد� ،أ�سبانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أ�سبانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/1/28 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/17 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة34033 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة25 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/5/24 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 801 :فـي 2005/10/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سفري جوفان ,ا�س ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ال كورتو اجنلي�س ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أ�سبانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هريمو�سيال  ,2800 9 112مدريد� ،أ�سبانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أ�سبانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/1/28 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/17 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة34034 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة28 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/5/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 797 :فـي 2006/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سفري جوفان ,ا�س ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ال كورتو اجنلي�س ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أ�سبانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هريمو�سيال  ,2800 9 112مدريد� ،أ�سبانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أ�سبانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/1/28 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/17 :م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة34035 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة35 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2006/5/16 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 797 :فـي 2006/8/15م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق� :سفري جوفان ,ا�س ايه
ا�سم من انتقلت �إليه امللكية  :ال كورتو اجنلي�س ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أ�سبانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :هريمو�سيال  ,2800 9 112مدريد� ،أ�سبانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أ�سبانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/1/28 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/3/17 :م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة ( )19من قانون (نـظام) العـالمات التجارية
لدول جملـ ــ�س التع ــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رق ــم ،2017/33
�أنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:
رقم
م
العالمة
1

5539

2

24854

3

24855

4

24856

5

24857

25837 6
25838 7
25840 8
26764 9
69530 10
68335 11
67124 12

ا�ســـم ال�شركـــة
بريفـيتي فان ميــلى بيني ــولك�س
بي  .فـي
مارجريتا انترينا�شيونال
جى ام بى ات�ش
مارجريتا انترينا�شيونال
جى ام بى ات�ش
مارجريتا انترينا�شيونال
جى ام بى ات�ش
مارجريتا انترينا�شيونال
جى ام بى ات�ش
م�شاريع ميهول �ش.م.م
م�شاريع ميهول �ش.م.م
م�شاريع ميهول �ش.م.م
ب�سكو
رولك�س �أ�س � 0أ
بي تي .كونتيننتل باجنيرباتاما
الكوثر للأدوات الكهربائية
(�ش.ذ.م.م)
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املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 1991/5/22
التجارة وال�صناعة 2001/2/10
التجارة وال�صناعة 2001/2/10
التجارة وال�صناعة 2001/2/10
التجارة وال�صناعة 2001/2/10
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2001/7/9
2001/7/9
2001/7/9
2001/11/19
2011/7/27
2011/5/21

التجارة وال�صناعة 2011/3/1
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رقم
م
العالمة
6251 13
14

5444

15
16
17
18
19
20

25979
25980
71747
71748
72159
26035

24976 21
10458 22
24975 23
24
25
26
27
28
29

66982
66990
67829
66948
66787
5431

71563 30

ا�ســـم ال�شركـــة

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

�ساندحيت ليمتد

التجارة وال�صناعة 1991/11/16

انفـينتيو ايه جي

التجارة وال�صناعة 1991/4/30

التجارة وال�صناعة
بلقاريا�س بي ايه
التجارة وال�صناعة
بلقاريا�س بي ايه
التجارة وال�صناعة
�أليك�ساندر ووناريو
التجارة وال�صناعة
�أليك�ساندر ووناريو
جمال املدينة احلديثة �ش.م.م التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
او�سوت�سبا كو ،ليمتد
�شركة م�صانع الدهانات الوطنية
التجارة وال�صناعة
�ش.م.م
�شركة عمان للمرطبات املحدودة
التجارة وال�صناعة
(�ش.م.ع.ع)
�شركة م�صانع الدهانات الوطنية
التجارة وال�صناعة
�ش.م.م
طلبات للتجارة العامة واملقاوالت التجارة وال�صناعة
ف �سي �إيه يو �إ�س �إل �إل �سي التجارة وال�صناعة
جيلي بيلي كاندي كومباين التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
لك�سي بي فـي تي ليمتد
كارل �سيز فـيجو ن جي ام بي ات�ش التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
ايديليا فودز ,ا�س .ال
�سرتايدز جلوبال كون�سيومري
التجارة وال�صناعة
هيلثكري ليمتيد
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2001/7/25
2001/7/25
2011/12/18
2011/12/18
2012/1/7
2001/7/30
2001/2/26
1994/9/13
2001/2/26
2011/2/20
2011/2/20
2011/4/13
2011/2/19
2011/2/7
1991/4/29
2011/12/6
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رقم
م
العالمة
70550 31
67794 32
67793 33
25512 34
24748 35
24748 36
25208 37
25209 38
25210 39
67761 40
68464 41
65222 42
67116 43

ا�ســـم ال�شركـــة
كيه�-سوي�س انك
باير كان�سيومري كري هولدينغز
ال ال �سي
باير كان�سيومري كري هولدينغز
ال ال �سي
امري كاند جاغدي�ش كومار
بانغالدي�ش بيمان كوربوري�شن
(بيمان بانغالدي�ش ايرالينز )
بانغالدي�ش بيمان كوربوري�شن
(بيمان بانغالدي�ش ايرالينز )
انرتكونتيننتال جريت براندز
ال ال �سي
انرتكونتيننتال جريت براندز
ال ال �سي
انرتكونتيننتال جريت براندز
ال ال �سي
انرتكونتيننتال جريت براندز
ال ال �سي
انرتكونتيننتال جريت براندز
ال ال �سي
ميدي�س جروب ليمتد
زيورخ ان�شوران�س كومباين ليمتد
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تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2011/10/4
التجارة وال�صناعة 2011/4/10
التجارة وال�صناعة 2011/4/10
التجارة وال�صناعة 2001/5/16
التجارة وال�صناعة 2001/1/28
التجارة وال�صناعة 2001/1/28
التجارة وال�صناعة 2001/4/2
التجارة وال�صناعة 2001/4/2
التجارة وال�صناعة 2001/4/2
التجارة وال�صناعة 2011/4/9
التجارة وال�صناعة 2011/5/30
التجارة وال�صناعة 2010/10/27
التجارة وال�صناعة 2011/3/1
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رقم
م
العالمة
25509 44
25510 45
67000 46
66999 47
66998 48
66992 49
50
51
52
53
54
55

24822
5205
66907
66908
24951
24952

24911 56
66326 57
66554 58
66556 59

ا�ســـم ال�شركـــة
مونرت�س تيودور ا�س  .أ�
مونرت�س تيودور ا�س  .أ�
�شركة رتاج للت�سويق و�إدارة
امل�شاريع
�شركة رتاج للت�سويق و�إدارة
امل�شاريع
�شركة رتاج للت�سويق و�إدارة
امل�شاريع
�شركة رتاج للت�سويق و�إدارة
امل�شاريع
نوفار �أي دي اند ا�س ليمتد
�سك�س كونتينييت�س هوتل�س ,انك
كاريرب كوربوري�شن
كاريرب كوربوري�شن
اوتي�س ايلفـيتور كومباين
اوتي�س ايلفـيتور كومباين
فـري�ست فاليت كوريرز
(ال�شرق الأو�سط) �ش.ذ.م.م
مكتب العلوي للرتجمة القانونية
ال�شركة ال�شرقية للتطوير
العقاري
ال�شركة ال�شرقية للتطوير
العقاري
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املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2001/5/16
التجارة وال�صناعة 2001/5/16
التجارة وال�صناعة 2011/2/20
التجارة وال�صناعة 2011/2/20
التجارة وال�صناعة 2011/2/20
التجارة وال�صناعة 2011/2/20
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2001/2/6
1991/2/10
2011/2/13
2011/2/13
2001/2/26
2001/2/26

التجارة وال�صناعة 2001/2/18
التجارة وال�صناعة 2011/1/11
التجارة وال�صناعة 2011/1/29
التجارة وال�صناعة 2011/1/29
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رقم
م
العالمة

ا�ســـم ال�شركـــة

66560 60

ال�شركة ال�شرقية للتطوير
العقاري

التجارة وال�صناعة 2011/1/29

66564 61

ال�شركة ال�شرقية للتطوير
العقاري

التجارة وال�صناعة 2011/1/29

علي بن خمي�س بن مبارك العلوي
24946 62
 -حمامي  -عماين

املهنــــة

تاريخ الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2001/2/24

68394 63

ال�شركة ال�شرقية للتطوير
العقاري

التجارة وال�صناعة 2011/5/28

68395 64

ال�شركة ال�شرقية للتطوير
العقاري

التجارة وال�صناعة 2011/5/28

68396 65

ال�شركة ال�شرقية للتطوير
العقاري

التجارة وال�صناعة 2011/5/28

 65002 66مر اليت لاللكرتونيات �ش.ذ.م.م التجارة وال�صناعة 2010/10/11
 65003 67مر اليت لاللكرتونيات �ش.ذ.م.م التجارة وال�صناعة 2010/10/11
 65004 68مر اليت لاللكرتونيات �ش.ذ.م.م التجارة وال�صناعة 2010/10/11
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ا�ستــدراك
تنــوه وزارة التج ــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إلــى �أنــه قـ ــد وقع خط�أ مادي عند ن�شـر
بيان ـ ــات ت�سجي ــل العالم ــة التجاري ــة رق ــم ( ،)120016املنـ�شورة ف ــي اجلري ــدة الر�سمي ــة
الع ــدد ( ،)1361ال�ص ــادر بتاري ـ ــخ � 23صفر 1442هـ ,املوافـ ــق � 11أكتوبر 2020م� ،إذ ورد �شكل
العالمة كالآتي:

وال�صحيــــح هـــــو:

لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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ا�ستــدراك
تن ــوه وزارة التجــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار �إىل �أنه قد وقع خط أ� مادي عند ن�شر
�إعالنات بدء �أعمال الت�صفـية ،املن�شورة فـي اجلريدة الر�سمية العدد ( ،)1379ال�صادر
بتاريخ  2من رجب 1442هـ ،املوافق  14من فرباير 2021م ،حيث مت ن�شر �إعالن بدء �أعمال
الت�صفـية ل�شركة االحتاد الدولية للتنمية واال�ستثمار �ش.م.م ،بطريق اخلط�أ ،فـيما ال يزال
الطل ــب قي ــد الإجــراءات ،وعليه يلغى �إعالن بدء �أعمال الت�صفـية لل�شركة املذكورة
�أعاله وال يعتد به.

لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بوابة احلويل للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بوابة احلويل للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1070497وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/3/1م ،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:
والية �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب 70:ر.ب319:
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 �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 الآفاق الذهبية للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الآفاق الذهبية للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1267554وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/2/28م ،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 �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب 70:ر.ب319:
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 �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 واحة عربي الوطنية �ش.م.م
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة واحة عربي الوطنية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1093214وللم�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:
والية �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب 70:ر.ب319:
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 �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 �أ�سوار العبري احلديثة للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سوار العبري احلديثة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1248844وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/3/8م ،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 �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب 70:ر.ب319:
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 �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 �أ�سوار الفريج  -ت�ضامنية
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سوار الفريج  -ت�ضامنية,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1019509وفقـ ــا التف ــاق ال�شرك ــاء امل�ؤرخ
٢٠٢١/3/7م ،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 الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب 70:ر.ب319:
هاتف رقم 99649962 - 26857088 :فاك�س رقم26857087:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ 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 �شراع الطريف للإن�شاءات  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شراع الطريف
للإن�شاءات  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1125263وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٢٦:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٧٠٦٥٩٩:
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 ر�ؤية �صحار للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ر�ؤية �صحار
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1017512
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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٢٦:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٧٠٦٥٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ 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 زهور الأفرا�ض املتميزة  -تو�صية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زهور الأفرا�ض
املتميزة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1329797وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٢٦:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٧٠٦٥٩٩:
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 الرجاف الدولية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرجاف الدولية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1232723وللم�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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٢٦:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٧٠٦٥٩٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ 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 �أعايل البحار املتحدة للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أعايل البحار
املتحدة للتجارة واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1273319وللم�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 ٥٢٦:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٧٠٦٥٩٩:
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 ماجد بن �سعيد بن علي الهدابي و�إخوانه للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ماجد بن �سعيد بن
علي الهدابي و�إخوانه للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،3005267وللم�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 ٥٢٦:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٧٠٦٥٩٩:
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 �سليمان بن �أحمد بن �سليمان البلو�شي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سليمان بن �أحمد بن
�سليمان البلو�شي للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـ ــم  ،1006967وللم�صفـ ــي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة ف ــي الت�صفـي ـ 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 ٥٢٦:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٧٠٦٥٩٩:
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 روح اللـه ر�ضواين و�أوالده  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روح اللـه ر�ضواين
و�أوالده  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـ ــم  ،3051927وللم�صفـ ــي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة ف ــي الت�صفـي ـ 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 ٥٢٦:ر.ب٣١١:
هاتف رقم٩٩٧٠٦٥٩٩:
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 الإتقان لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سراج الدنيا للمقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سراج الدنيا للمقاوالت
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1297388وللم�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 بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 1853 :ر.ب111 :
هاتف رقم96222000:
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 البخيت لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج ملا وراء البحار لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلليج ملا وراء البحار
لال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1783998وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/2/9م ،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 �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 115:ر.ب217:
هاتف رقم97047100 :
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 الكات لهند�سة تفجري ال�صخور �ش.م.م
يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الكات لهند�سة تفجري
ال�صخور �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1118128وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/2/9م ،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 �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 115:ر.ب217:
هاتف رقم97047100 :
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 فالحة للتنمية امل�ستدامة �ش.م.م
يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فالحة للتنمية امل�ستدامة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1249911وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/2/9م ،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 �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 115:ر.ب217:
هاتف رقم97047100 :
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 خالد عو�ض �سامل امل�شيخي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خالد عو�ض �سامل امل�شيخي
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،2113775
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/3/7م ،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 �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 115:ر.ب217:
هاتف رقم97047100 :
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 بنيان الدولية لال�ستثمار �ش.م.م
يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بنيان الدولية لال�ستثمار
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1009643وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/2/9م ،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 �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 115:ر.ب217:
هاتف رقم97047100 :
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 بن علوي و�شركاه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بن علوي و�شركاه للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،2143232وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/2/9م ،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 �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 115:ر.ب217:
هاتف رقم97047100 :
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 لل�شركة العاملية ل�صناعة املواد الغذائية �ش.م.م
يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العاملية ل�صناعة املواد
الغذائية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،2140659وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/2/9م ،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 �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 115:ر.ب217:
هاتف رقم97047100 :
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
لل�شركة العمانية ل�صناعة امل�ستلزمات املدر�سية واملكتب �ش.م.م
يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة ال�شركة العمانية ل�صناعة امل�ستلزمات
املدر�سية واملكتب �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،2075946وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/2/9م ،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 �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 115:ر.ب217:
هاتف رقم97047100 :
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 خدمات الزبائن للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خدمات الزبائن للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،2139758وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/3/9م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 115:ر.ب217:
هاتف رقم97047100 :
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
مكتب �سيادة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو بكر بن علي امل�شيخي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �سيادة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
�أبو بكر بن علي امل�شيخي و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة
ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1107439وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/2/23م ،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 ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صاللة  -حمافظة ظفار
�ص.ب 31 :ر.ب 220 :
هاتف رقم93873866 - 23362323 :
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 �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ب�سنت املتحدة للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ب�سنت املتحدة للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1026184وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/2/23م ،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:
والية �صاللة � -شارع  23يوليو  -بناية طاقة  -الطابق الثالث
هاتف رقم94536534 - 99558409 :
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
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�سلم بن حممد بن �أحمد الكثريي وولده  -تو�صية
يعلن مكتب �أبو �سعود لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سلم بن حممد بن
�أحمد الكثريي وولده  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،8051801
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/2/23م ،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:
والية �صاللة � -شارع  23يوليو  -بناية طاقة  -الطابق الثالث
هاتف رقم94536534 - 99558409:
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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مروان بن خلفان بن �سعيد ال�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سعديات للتجارة واخلدمات �ش.م.م
يعلن مروان بن خلفان بن �سعيد ال�شيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سعديات للتجارة
واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1650122وللم�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 320:ر.ب114:
هاتف رقم96556534:
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
زايد بن همدان بن فرج بيت حميد
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أفراح مرباط للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن زايد بن همدان بن فرج بيت حميد �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أفراح مرباط للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1016518وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/4/1م ،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:
هاتف رقم99496343:
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 م�سقط للمحا�سبة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النقـي العامليـة �ش.م.م
يعلن مكتب م�سقط للمحا�سبة أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النقي العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1148533وللم�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 101 :ر.ب119 :
هاتف رقم95327925:
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 ال�صدى للم�شاريع ال�شاملة �ش�.ش.و
يعلن مكتب م�سقط للمحا�سبة أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�صدى للم�شاريع ال�شاملة
�ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1559605وللم�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 101 :ر.ب119 :
هاتف رقم95327925:
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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حممد بن عبداللـه بن حممد الرئي�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو رمي الرئي�سي  -تو�صية
يعلن حممد بن عبداللـه بن حممد الرئي�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو رمي الرئي�سي -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1106389وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/1/28م ،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 مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 148 :ر.ب122 :
هاتف رقم91818197:
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
زهري مال اللـه ال�صادقي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العجمي وال�صادقي للتجارة �ش.م.م
يعلن زهري مال اللـه ال�صادقي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العجمي وال�صادقي للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1654560وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/25م ،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  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99761114:
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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عائ�شة بنت طالب بن �صالح احل�ضرمية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عائ�شة بنت طالب بن �صالح احل�ضرمي و�شريكاتها للتجارة  -ت�ضامنية
تعلـن عائ�شة بنت طالب بن �صالح احل�ضرمية ب�صفـتـها امل�صفية ل�شركة عائ�شة بنت طالب بن
�صالح احل�ضرمي و�شريكاتها للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،3180832ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
عبداللـه بن مرهون بن �سعيد الغافري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الل�ؤل�ؤة البي�ضاء للم�شاريع اجلديدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن عبداللـه بن مرهون بن �سعيد الغافري ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة الل�ؤل�ؤة البي�ضاء
للم�شاريع اجلديدة للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،1155216ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�أحمد بن �سامل بن نا�صح الرا�شدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طالل و�أحمد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سامل بن نا�صح الرا�شدي ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة طالل و�أحمد للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1590600ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سليم بن �سامل اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جوهرة الو�سطى للم�شاريع ال�شاملة  -ت�ضامنية
يعلـن عبدالل ــه بن �سلي ــم بن �سال ــم اجلنيبـ ــي ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة جوهرة الو�سطى
للم�شاريع ال�شاملة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1015497
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مكتب دار الألباب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ديار البادية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن مكتب دار الألباب لتدقيــق احل�سابــات واال�ست�شــارات االقت�صادية ب�صفـتـه امل�صفي
ل�شركة ديار البادية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،1113114ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الياقوت الأحمر للم�شاريع الذهبية  -تو�صية
يعلـن مكتب دار الألباب لتدقيــق احل�سابــات واال�ست�شــارات االقت�صادية ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة
الياقوت الأحمر للم�شاريع الذهبية  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،1218295ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب دار اخلربة لال�ست�شارات والتدقيق
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع نيتي التجارية �ش.م.م
يعلـن مكت ــب دار اخلب ــرة لال�ست�ش ــارات والتدقــيق ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة م�شاري ــع نيتـ ــي
التجاريــة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1608720ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حمد بن �سامل بن حارب الربيكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبداللـه وحممد �أبناء �صالح علي املجيني للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حمد بن �سامل بن حارب الربيكي ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة عبداللـه وحممد �أبناء
�صالح علي املجيني للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1419404ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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مازن بن حميد بن �سعيد اجلابري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جالبيات ال�شارقة �ش.م.م
يعلـن مازن بن حميد بن �سعيد اجلابري ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة جالبيات ال�شارقة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1087269ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فرا�شة حواء �ش.م.م
يعلـن مازن بن حميد بن �سعيد اجلابري ب�صفـتـه امل�صفي ل�شركة فرا�شة حواء �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1061591ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبدالعزيز بن علي بن را�شد العلوي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما طي ال�شاملة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبدالعزيز بن علي بن را�شد العلوي ب�صفـتـه امل�صفـ ــي ل�شرك ــة �سم ــا ط ــي ال�شامل ــة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1201317ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
نعيم فريد اللـه بهزاد ح�صاري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شم�س العمارة احلديثة �ش.م.م
يعلـن نعيم فريد اللـه بهزاد ح�ص ــاري ب�صفـت ــه امل�صفـ ــي ل�شرك ــة �شم�س العمارة احلديثة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1322417ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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