
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1372(                                                                        ال�سنـــة التا�سعـــــة والأربعـــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

مر�ســوم �سـلطانـي رقــم 2020/132  بتعيني قا�سيني فـي املحكمة العليا . 
قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة 

                                                                وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
قـــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2020/71     �سـادر فــــي 2020/12/17 بتعديـــل بعـــ�ض اأحكـــام 
العايل  التعليم  مبوؤ�س�سات  العتــراف  لئحــة 
غري العمانية ومعادلة املوؤهالت الدرا�سية التي 

متنحها .
                                                            وزارة النقل واالت�ساالت وتقنية املعلومات

قــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2020/89    �ســادر فــي 2020/10/25 باإ�سدار لئحة تنظيم 
عمل وكالء ال�سفن ووكالء احلمولة .

                                     الهيئــة العامــة ل�ســوق املـال
قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2020/87   �ســـادر فــي 2020/12/23 بتعديـل بعـ�ض اأحكـام 

لئحـة تنظيـم اأعمـال �سما�سـرة التاأمـني .
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اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
                                      وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعالن ب�ســاأن طلبــات بــراءات الختــراع املقبولــة .
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املمنوحة .

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

ا�ستـــدراك .
اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مواهب الهرم للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفر�سان للمواد الغذائية والتجارة - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خط البداية املتحدة للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمر عبد الرحمن النزواين للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراع وادي بني غافر للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراج وادي بني غافر احلديثة للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق وادي بني غافر للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار وادي بني غافر للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار ال�سويق املتحدة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن ال�سويق للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض المتياز للتجارة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العهد الأهلية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جاما العاملية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سراقة الفجر املا�سية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكندية الدولية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآل رحمة والقا�سم �ض.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإدارة املبتكرة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد املحيط الهادي للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوف احلجر للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغافري لالإن�ساءات والتطوير �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأولى للخدمات الهند�سية املتخ�س�سة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الدولية الراقية للتجارة واخلدمات �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القبعة الالمعة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روعة اآ�سيا احلديثة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد بن �سيف بن جنيم ال�سعدي للتجارة �ض.�ض.و .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سندم للهند�سة واخلدمات �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سني الرا�سدي للم�ساريع احلديثة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلة ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلمد للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سار للم�ساريع �ض.�ض.و .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة الرنج�ض اجلديدة �ض.�ض.و .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عي�سى وكري�ستو�ض العاملية �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت الأماين لال�ستثمار �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهوان للزراعة �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد و�سركاءه العاملية �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�سل العزيزي و�سريكه �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور دربات الربونزية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار عوقد للمقاولت �ض.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهاب للم�ساريع املحدودة �ض.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميط �سمائل للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة احلكماء �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضياج مرباط املتحدة للتجارة - ت�ضامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء �سعيد الرواحي املتحدة - ت�سامنية .

 اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اي�سار بروجكت�ش عمان  �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط ال�سا�سع للتجارة واملقاوالت - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جزيرة حميط الهادي للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مروج اجلبال العالية للتجارة - تو�ضية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرق الراكة للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفن املميز للديكور - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحراء بدية الذهبية للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدية للديكور - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جزيرة حميط الراكة للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ الوادي للتجارة - تو�سية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزبرجد االأحمر للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوخ احلناء �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء �سماء بهالء للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحالت العربية للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه بن زاهر وحممد بن علي القم�سوعي 
للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهالء للمياه - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار ب�سياء للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سوء االأبي�ش للتجارة - ت�سامنية .
العلــــوي و�سريكــــه  �سيـــف  �سليمــــان بن  الت�سفـيـــة ل�سركــــة  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحوة بهالء للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرونق العجيب للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضراج �ضيان للتجارة - ت�ضامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�ش �سيان للتجارة - ت�سامنية .
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األفا للخدمات الفنية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور الواعدة الأهلية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نيفي بلو  �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الدولية للت�سويق  �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القرم املتحدة للنفط والغاز  �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات النجد للحج والعمرة واملقاولت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأبراج املعبيلة الف�سية للتجارة �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطل�ض الدولية لال�ستثمار �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت ال�ستثمار للخدمات والتجارة �ض.م.م .

 اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع امل�سار �ض.م.م .
 اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة دارا التجارية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة اخلليج لالأغذية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دارا لل�سناعة واخلدمات �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الأهلية ل�سناعة املنتجات الورقية �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املدينة املتطورة لإدارة امل�ساريع �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإبداع الأول للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سم�ض ال�سباح الوطنية �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقور جمز املتحدة للتجارة واملقاولت - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بركة �سحار للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية للمظالت �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الرقي للم�ساريع وخدمات التدريب �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سبكات اخلم�ض �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبكة الربط �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة طاقة ال�ساملة للتجارة واملقاولت - 
ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد �سعيد م�سلم فا�سل واأولده للتجارة 
واملقاولت - تو�سية .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1372(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2020/132

بتعييـن قا�سييـن فـي املحكمـة العليـا

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة , 

وعلى قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 ,

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعني الوارد ا�سماهما فـي القائمة املرفقة قا�سيني فـي املحكمة العليا .

املــادة الثانيــــة

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

�سدر فـي  :    7   من جمادى الأولى �سنــة 1442هـ

املـوافــــق  :  22  من دي�سمبـــــــــــــــر �سنــة 2020م

       هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1372(

قائمـة با�سمـي القا�سييـن

املعينيـن فــي املحكمـة العليـا

اأحمـــــــد علـــــــي ح�ســيـــــــــن خليـــــــــــــــل-

حاتــم اإبراهيـم ال�سعيــد ال�سهيـري-
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار

قـــرار وزاري

رقـم 2020/71

بتعديــل بعــ�ض اأحكــام الئحــة االعتــراف 

مب�ؤ�س�سات التعليم العايل غري العمانية ومعادلة امل�ؤهالت الدرا�سية التي متنحها

اإلى  اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/98 بتعديل م�سمــى وزارة التعليـــم العالـــي  ا�ستنادا 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي ، 
واإلى قانون البعثات واملنح واالإعانات الدرا�سية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/83 ، 
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون البعثات واملنح واالإعانات الدرا�سية ال�سادرة بالقرار الوزاري 

رقم 2003/8 ، 
واإلى الئحة االعرتاف مبوؤ�س�سات التعليم العايل غري العمانية ومعادلة املوؤهالت الدرا�سية 

التي متنحها ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2015/21 ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

العايل  التعليم  االعرتاف مبوؤ�س�سات  اأحكام الئحة  بع�ض  على  املرفقة  التعديالت  جترى 
غري العمانية ومعادلة املوؤهالت الدرا�سية التي متنحها امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة ، اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي :  2   من جمادى االأولى 1442هـ
املـ�افــــق : 17 من دي�سمبـــــــــــــــر 2020م

                                               د . رحمــــة بنــت اإبراهيــــم املحروقيــــة                                                   
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
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تعديالت على بع�ض اأحكام الئحة االعرتاف 

مب�ؤ�س�سات التعليم العايل غري العمانية ومعادلة امل�ؤهالت الدرا�سية التي متنحها

املــادة ) 1 (

ي�ستبدل بتعريف كل من ) الوزارة والوزير والوكيل ( الوارد فـي املادة )1( من الئحة االعرتاف 

مبوؤ�س�ســات التعليـــم العالــي غيـــر العمانيـــة ومعادلـــة املوؤهـــالت الدرا�سيـــة التـــي متنحهـــا 

امل�سار اإليها ، التعريفات االآتية :

- الــ�زارة : 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار . 

- ال�زيــر :
وزير التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار .

- ال�كيــل :
 وكيل الوزارة للتعليم العايل . 

املــادة ) 2 (

العمانية  غري  العايل  التعليم  مبوؤ�س�سات  االعرتاف  الئحة  من   )3( املادة  بن�ض  ي�ستبدل 

ومعادلة املوؤهالت الدرا�سية التي متنحها امل�سار اإليها ، الن�ض االآتي :

" ت�سكل اللجنة بقرار من الوزير برئا�سة الوكيل ، ويكون مدير الدائرة املخت�سة ع�سوا 

ومقررا " .   

املــادة ) 3 (

ي�ستبدل بن�سي البندين )ب( و )و( من املادة )5( من الئحة االعرتاف مبوؤ�س�سات التعليم 

العايل غري العمانية ومعادلة املوؤهالت الدرا�سية التي متنحها امل�سار اإليها ، الن�سان االآتيان : 

" ب - البت فـي طلبات معادلة املوؤهالت الدرا�سية التي متنحها موؤ�س�سات التعليم العايل 

التي حتال اإليها من الدائرة املخت�سة .

   و - بحث ودرا�سة اأي مو�سوعات اأخرى حتال اإليها تتعلق باالعرتاف اأو املعادلة " .
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املــادة ) 4 (

ي�ساف اإلى نهاية املادة )5( من الئحة االعرتاف مبوؤ�س�سات التعليم العايل غري العمانية 

ومعادلة املوؤهالت الدرا�سية التي متنحها امل�سار اإليها ، بند جديد ن�سه االآتي :

    " ز - حتديد م�سار التخ�س�سات التي ميكن موا�سلة الدرا�سة بها من عدمه " .

املــادة ) 5 (

العمانية  العايل غري  التعليم  املادة )12( من الئحة االعرتاف مبوؤ�س�سات  بن�ض  ي�ستبدل 

ومعادلة املوؤهالت الدرا�سية التي متنحها امل�سار اإليها ، الن�ض االآتي :

" تتولى الدائرة املخت�شة معادلة املوؤهالت الدرا�شية التي تنطبق عليها �شوابط و�شروط 

اللجنة  اإلى  اأن حتيل بع�ض الطلبات  ، ولها  اأحكام هذه الالئحة  الواردة فـي  املعادلة 

للبت فـيها " .

املــادة ) 6 (

ومعادلة  العمانية  العايل غري  التعليم  االعرتاف مبوؤ�س�سات  )13( من الئحة  املادة  تلغى 

املوؤهالت الدرا�سية التي متنحها امل�سار اإليها .
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وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات

قـــرار وزاري

رقـم 2020/89

باإ�صدار الئحة تنظيم عمل وكالء ال�صفن ووكالء احلمولة

ا�ستنادا اإلى القانون البحري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٨1/3٥ , 

واإلى قانون تنظيم املالحة البحرية فـي املياه الإقليمية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ٩٨/٨1 , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

يعمل باأحكام لئحة تنظيم عمل وكالء ال�سفن ووكالء احلمولة , املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة , اأو يتعار�ض مع اأحكامها .

املــادة الثالثــــة

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

�صـدر فـي   :   8  من ربيع االأول 1442هـ
املـوافــــق   : 25 من اأكتوبـــــــــر 2020م

م  . �صعيـــد بن حمـــود بن �صعيــد املعولــي
وزير النقل والت�سالت وتقنية املعلومات
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الئحة تنظيم عمل وكالء ال�صفن ووكالء احلمولة
 الف�صــل االأول

تعريفـات واأحكـام عامـة
املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها املعنى ذاته املن�سو�ض 
املبني  املعنى  الآتية  والعبارات  للكلمات  , كما يكون  اإليه  امل�سار  البحري  القانون  فـي  عليه 

قرين كل منها , ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :
1 - الــوزارة : 

وزارة النقل والت�سالت وتقنية املعلومات .
2 - ال�صلطة البحرية :

املديرية العامة لل�سوؤون البحرية فـي الوزارة . 
3 - �صنـد ال�صحـن :

امل�ستند ال�سادر عن الناقل البحري , اأو وكيله لالإقرار بت�سلم الب�سائع لل�سحن , اأو النقل .
4 - الرتخيـ�ص :

الوثيقة ال�سادرة من ال�سلطة البحرية التي ت�سمح مبزاولة ن�ساط وكيل ال�سفـينة , 
اأو وكيل احلمولة .
5 - وكيل ال�صفـينة :

مـــالك  عـــن  نيابــــة  البحريـــــة  ال�سلطـــة  قبــــل  مـــن  له  املرخـــــــ�ض  العتبـــاري  ال�سخــــ�ض 
بال�سفن  املتعلقة  اخلدمات  تقدمي  فـي   , ال�سفـينــــة  م�سغـــل  جمهز اأو  م�ستاأجـــر اأو  اأو 
كالإمــدادات , ونقـــل الطاقــــم , والتخل�ض من النفايات , والإفراج عن الب�سائع وت�سلمها , 

وترتيبات الو�سول , واملغادرة .
6 - وكيل احلمولة :

اأو  ال�ساحن  عن  نيابة  قبل ال�سلطة البحرية  من  له  املرخ�ض  العتباري  ال�سخ�ض 
املر�سل اإليه لتقدمي اخلدمات املتعلقة با�سترياد اأو ت�سدير الب�سائع .

7 - الوكيــل :
وكيل ال�سفـينة ووكيل احلمولة .

8 - املوكــل :
 , اإليه  اأو املر�سل   , اأو ال�ساحن   , اأو امل�سغل   , اأو املجهز   , امل�ستاأجر  اأو   , ال�سفـينة  مالك 

بح�سب الأحوال .
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9 - املينــاء :
اأي ميناء جتاري اأو �سياحي اأو �سناعي ومن�ساآته , ي�ستقبل ال�سفن العاملة فـي رحالت دولية .

10 - ال�صفـينــة :
 , اأو القيام باأن�سطة بحرية اأخرى  اأو الركاب  من�ساأة عائمة ت�ستخدم لنقل الب�سائع 

مبا فـي ذلك القاطرة , والبارجة .
املــادة ) 2 (

ت�سدر ال�سلطة البحرية التعليمات الالزمة لتنفـيذ هذه الالئحة .

املــادة ) 3 (
ل يجوز ممار�سة ن�ساط وكيل ال�سفـينة ووكيل احلمولة اإل بعد احل�سول على ترخي�ض بذلك .

املــادة ) 4 (
يجب على ال�سفن الأجنبية اأن تعني وكيال لل�سفـينة قبل دخول املوانئ .

املــادة ) 5 (
يكون الرتخي�ض �ساحلا لال�ستخدام فـي جميع املوانئ , �سريطة اأن يتم تقدمي ال�سمان الذي 
حتدده اأنظمة كل ميناء , واإذا وقعت اإدارة اأكرث من ميناء حتت اجلهة نف�سها , فـيتم تقدمي 

�سمان واحد جلميع تلك املوانئ .
 الف�صـــل الثانــي

اإجــراءات الرتخيــ�ص

املــادة ) 6 (
املعد  النموذج  على  البحرية  ال�سلطة  اإلى  الرتخي�ض  على  طلب احل�سول  يقدم  اأن  يجب 

لهذا الغر�ض مرفقا به ن�سخ من امل�ستندات الآتية :

1 - اأوراق ال�سجل التجاري املت�سمنة مزاولة ن�ساط وكيل ال�سفـينة , اأو وكيل احلمولة .

2 - وثيقة التاأمني من امل�سوؤولية لوكيل ال�سفـينة , اأو وكيل احلمولة بتغطية ل تقل 
عن )٥٠٫٠٠٠( خم�ســني األــف ريــال عماين , وذلك ملدة )3( ثالث �سنوات . 

3 - هوية مدير العمليات , اأو مدير ال�سركة وفقا لل�سجل التجاري .
4 - �سهادة خربة ل تقـل عـــن )3( ثـــالث �سنـــوات ملديـــر العمليـــات اأو مديـــر ال�سركـــة 

فـي اأعمال وكيل ال�سفـينة اأو وكيل احلمولة .
٥ - ما يفـيد �سداد الر�سوم املقررة .
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املــادة ) 7 (

يجب على ال�سلطة البحرية البت فـي طلب الرتخي�ض خالل )3٠( ثالثني يوما من تاريخ 
تقدميه م�ستوفـيا امل�ستندات املطلوبة , ويعترب م�سي املدة املذكورة دون البت فـي الطلب 

مبثابة رف�سه .
قرار  من  املعلومات  وتقنية  والت�سالت  النقل  وزير  اإلى  التظلم  ال�ساأن  ل�ساحب  ويجوز 
الرف�ض خالل )٦٠( �ستني يوما من تاريخ اإخطاره بالقرار اأو علمه به علما يقينيا , ويجب 
البت فـي التظلم خالل )3٠( ثالثني يوما من تاريخ تقدميه , ويعترب م�سي املدة املذكورة 

دون الرد عليه مبثابة رف�سه .
املــادة ) 8 (

جتديد  طلب  يقدم  اأن  على   , للتجديد  قابلة  �سنوات  ثالث   )3( ملدة  الرتخي�ض  ي�سدر 
الرتخي�ض قبل )3٠( ثالثني يوما من تاريخ انتهائه , مرفقا به امل�ستندات املن�سو�ض عليها 

فـي املادة )٦( من هذه الالئحة .
 الف�صــل الثالــث

التزامــات الوكيــل

املــادة ) 9 (

يلتزم الوكيل بالآتي :
1 - القوانني , واللوائح , والقرارات , والتعليمات التي تن�سرها ال�سلطة البحرية واإدارة 

املوانئ التي تقدم فـيها اخلدمات .

2 - املعايري والتفاقيات الدولية املتعلقة بت�سهيل التجارة البحرية الدولية .

3 - تقدمي جميع البيانات واملعلومات املتعلقة بخدمات الوكالة التي تطلبها ال�سلطة البحرية .

4 - اإخطار ال�سلطة البحرية عند الرغبة فـي اإجراء اأي تعديل على ال�سجل التجاري 
اأو تغيري مدير العمليات اأو مدير ال�سركة .

٥ - تقدمي خدمات الوكالة وفق الأنظمة املتبعة لدى امليناء .

٦ -  تقدمي خدمات الوكالة على مدار ال�ساعة , وطوال اأيام الأ�سبوع ح�سب حاجة العمل . 

خدمات  تقدمي  فـي اأثناء  م�سروعة  غري  ممار�سات  البحرية باأي  ال�سلطة  اإبالغ   -  7
الوكالة .
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٨ - اإر�سال اأو حتميل بيان احلمولة فـي نظام حو�سبة الإجراءات والعمليات اجلمركية 
ونظام النافذة الإلكرتونية الواحدة )بيان( قبل )4٨( ثمان واأربعني �ساعة على 
الرحلة من  مدة  كانت  واإذا   , للميناء  ال�سفـينة  لو�سول  املحدد  الوقت  الأقل من 
فـيجب   , �ساعة  واأربعني  اأقل من )4٨( ثمان  الو�سول  اإلى ميناء  التحميل  ميناء 

تقدمي بيان احلمولة فور مغادرة ال�سفـينة ميناء التحميل .

٩ - اإخطار اإدارة امليناء باأي تاأخري يحدث لأي �سفـينة قادمة اأو مغادرة مع بيان اأ�سباب 
التاأخري والوقت املتوقع للو�سول اأو املغادرة . 

1٠ - املحافظة على �سرية جميع البيانات والوثائق وامل�ستندات املتعلقة بخدمات الوكالة .

11 - تطوير وتدريب املوارد الب�سرية العمانية , وتاأهيلها .

املــادة ) 10 (

يجب على الوكيل التقيد بقواعد ممار�سة املهنة واآدابها , وب�سفة خا�سة الآتي :
اأثناء  فـي  اأطقمها  اأو  ال�سفن  حتتاجها  التي  والإجراءات  الأعمال  بجميع  القيام   -  1

بقائها �سمن حدود امليناء .

2 - �سداد الر�سوم والتكاليف امل�ستحقة للجهات ذات العالقة مقابل اخلدمات املقدمة 
لل�سفن .

3 - حت�سيل الر�سوم امل�ستحقة لل�سفن .

4 - اأداء الأعمال والأفعال التي توؤدي اإلى اأق�سى ا�ستفادة من ال�سفن التي تعمل حتت 
وكالته .

٥ - اإخطار املر�سل اإليه بو�سول الب�ساعة , والتعجيل بت�سليمها له عند و�سول ال�سفـينة , 
طبقا لبيان احلمولة و�سندات ال�سحن الأ�سلية .

٦ - مراقبة عمليات التحميل والتفريغ لل�سفن التي تعمل حتت وكالته .

وكـــيل  اأو  ال�ساحـــن  الب�سائع وجمعهـــا من  ل�ستالم  بالإجراءات  الالزمة  القيام   -  7
احلمولة وت�سهيل ال�سحن عن طريق البحر , اأو تخزينها فـي ميناء الت�سدير .

٨ - القيام بالإجراءات الالزمة لت�سلم الب�سائع من ال�سفن التي تعمل حتت وكالته , 
وت�سهيل ت�سليمها اإلى املر�سل اإليهم , اأو وكالء احلمولة فـي ميناء ال�سترياد .

٩ - اإبرام العقود فـي حدود �سالحياته وفقا لعقد الوكالة .
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عمان  �سرطة  فـي  للجمارك  العامة  الإدارة  املقررة لدى  الإجراءات  كافة  اإنهاء   -  1٠
ال�سلطانية , وغريها من اجلهات ذات العالقة , واإعداد وثائق الب�سائع الواردة , 

وال�سادرة , اأو العابرة .
11 - تزويد اإدارة امليناء واملر�سل اإليهم واجلهات ذات العالقة ببيانات دقيقة عن حركة 
ال�سفن , اأو اأي اإح�سائيات , اأو بيانات , اأو م�ستندات اأخرى تتعلق بال�سفن التابعة 

لوكالته .
ومغادرة  لو�سول  املتوقعة  اإليهم والتواريخ  للمر�سل  الالزمة  املعلومات  توفـري   -  12

ال�سفـينة طبقا للبيانات الواردة فـي �سندات ال�سحن .
املــادة ) 11 (

 , اأي من موظفـيه  اأو اإهمال مثبت من قبل  اأي فعل  يكون الوكيل م�سوؤول ك�سامن جتاه 
والذي قد يت�سبب فـي �سرر للميناء اأو مرافقه , اأو اأي �سرر ملوظفـي امليناء اأو طرف ثالث 
اخل�سائر  عن  �سرط بالتعوي�ض  اأو  قيد  م�سوؤول دون  اأن يكون  ويجب   , امليناء  حدود  فـي 

الناجتة عن هذه الأفعال , اأو الإهمال , با�ستثناء اأي خ�سارة فـي الأرباح .

املــادة ) 12 (

يجب على وكيل ال�سفـينة التاأكـــد مــن اأن ال�سفن الأجنبية لديها تاأمــني �ســـادر مـــن اأندية 
احلماية والتعوي�ض )P&I( �سار يغطي اللتزامات املالية املرتتبة عن التفاقيات الدولية .

املــادة ) 13 (

ال�سفـينة  وجود  فـي اأثناء  الوكالة  خدمات  اأو اإنهاء  ال�سفـينة ترك  وكيل  على  يحظر   -  1
فـي املياه الإقليمية اأو املوانئ العمانية , ما مل ينقل املوكل خدمات الوكالة اإلى وكيل 

�سفـينة اآخر , �سريطة اإخطار ال�سلطة البحرية بذلك لأخذ موافقتها .
2 - يحظر على املوكل اإنهاء خدمات وكيل ال�سفـينة فـي اأثناء وجودها فـي املياه الإقليمية , 
اأو املوانئ العمانية , اإل بعد ت�سوية جميع اللتزامات املالية امل�ستحقة للوكيل , وتعيني وكيل 

�سفـينة اآخر , واإبالغ ال�سلطة البحرية بذلك .

املــادة ) 14 (

ل يعد انتهاء ترخي�ض وكيل ال�سفـينة اإعفاء له من اأداء اأي من التزاماته جتاه ال�سفن التي 
الأ�سرار  عن  والتعوي�سات  والغرامات  والأجور  الر�سوم  ذلك  فـي  وكالته مبا  حتت  تعمل 

املكت�سفة خالل )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ مغادرة ال�سفـينة . 
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املــادة ) 15 (
يلتزم الوكيل بتقدمي تقرير لل�سلطة البحرية خالل )4( اأربعة اأ�سهر من نهاية كل �سنة , 

ي�ستمل على خدمات الوكالة املقدمة خالل ال�سنة ال�سابقة .

املــادة ) 16 (
اإبــالغ امليناء واجلهــات ذات العالقــة ب�ســاأن الب�سائــــع اخلطــــرة قبــــل  يجـــب علــــى الوكيـــل 
و�سولها اإلى امليناء وفقا للت�سريعات املعمول بها , واإل وجب عليه اإعادتها اإلى ميناء ال�سحن 
العامة  امليناء والإدارة  التن�سيق مع  اأو التخل�ض منها على نفقته اخلا�سة بعد  اإتالفها  اأو 

للجمارك فـي �سرطة عمان ال�سلطانية , واجلهات ذات العالقة .

 الف�صــل الرابــع
اجلــزاءات االإداريــة

املــادة ) 17 (
يجوز لل�سلطة البحرية ما ياأتي : 

فـي حال مخالفة  ريال عماين  اآلف  اأربعة   )4٠٠٠( اإدارية قدرها  - فر�ض غرامة   1
تكرار  حالة  فـي  الغرامة  وت�ساعف   , الالئحة  هذه  من   )12  ,  3( املادتني  اأحكام 

املخالفة ذاتها خالل عام من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة .
2 - فر�ض غرامة اإدارية قدرها )4٠٠( اأربعمائة ريال عماين فـي حال مخالفة حكم 
املادة )1٥( من هذه الالئحة , وت�ساعف الغرامة فـي حالة تكرار املخالفة ذاتها 

خالل عام من تاريخ ارتكاب املخالفة ال�سابقة . 
3 - فر�ض غرامة اإدارية قدرها )2٠٠( مائتا ريال عماين عن كل يوم فـي حال ا�ستمرار 
مخالفة حكم املادة )1٦( من هذه الالئحة , على اأن يتم احت�ساب اأيام التاأخري من 
تاريخ الو�سول للمينــاء , وحتـــى تاريـــخ املغـــادرة , اأو اإتـــالف الب�سائـــع اخلطـــرة , 

اأو التخل�ض منها .
4 - اإيقاف , اأو اإلغاء الرتخي�ض فـي احلالت الآتية :

عدا  فـيما  الالئحة  هذه  فـي  املحددة  التزاماته  من  لأي  الوكيــل  مخالفــة   - اأ 
مخالفة حكم املادة )1٥( منها .

ب - اإذا قدم الوكيل بيانات , اأو معلومات غري �سحيحة , اأو �سابها غ�ض , اأو تدلي�ض .
ج - مخالفة �سروط منح الرتخي�ض .

وفـي جميع الأحوال ل يجوز للوكيل التقدم بطلب احل�سول على ترخي�ض جديد اإل بعد 
مرور )3( ثالث �سنوات من تاريخ اإلغاء الرتخي�ض .
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الهيئــة العامــة ل�ســوق املـال
قـــرار

رقــم 2020/87
بتعديـل بعـ�ض اأحكـام الئحـة تنظيـم اأعمـال �سما�سـرة التاأمـني

ا�ستنادا اإلى قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 ، 

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/90 بنقل اخت�سا�سات التاأمني من وزارة التجارة وال�سناعة 

وترويج اال�ستثمار اإلى الهيئة العامة ل�سوق املال ، 

 واإلى الئحة تنظيم اأعمال �سما�سرة التاأمني ال�سادرة بالقرار رقم خ/ 19 / 2017 ، 

واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

جترى التعديالت املرفقة على الئحة تنظيم اأعمال �سما�سرة التاأمني ، امل�سار اإليها .

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالـثــــة

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

�سـدر فـي :  8  من جمادى االأولى 1442هـ

املـوافــــق : 23 من دي�سمبـــــــــــــــر 2020م

 عبداللــه بـن �سالــــم بـن عبداللــه ال�ساملــي
 الرئيــ�س التنفيـــذي للهيئـــة العامـــة ل�ســـوق املــال
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تعديـالت علـى بعـ�ض اأحكـام
 الئحـة تنظيـم اأعمـال �سما�سـرة التاأمـني

املــادة ) 1 (
ي�ستبدل بن�سو�س املــواد )4/ البنــد 1( ، و)6/ البنـــد 7( ، و)7/ البنــــد 1( ، و)8/ البنـــد 2( ، 
و)9/ البند 1( ، و)18/ البند 7( ، و)21( ، و )26( ، و)28( ، و)33( ، و)35( من الئحة تنظيم 

اأعمال �سما�سرة التاأمني امل�سار اإليها ، الن�سو�س االآتية : 

املــادة ) 4 ( البند )1(

1- �سداد العمولة التي ت�ستحق لل�سم�سار خالل فرتة ال تتجاوز )30( ثالثني يوم عمل من 
تاريخ ت�سلم ق�سط التاأمني .

املــادة ) 6 ( البند )7(

7 - �ســــورة طــبــق االأ�ســــل مــن عقــد التاأ�سيــ�س ، والنظــام االأ�سا�ســي ، ون�سخــة مـــن اأنظمــــة 
العمل واللوائح الداخلية ، و�شهادة القيد فـي ال�شجل التجاري على اأن يقت�شر الن�شاط 
على اأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني ، و�سهادة االنت�ساب اإلى غرفة جتارة و�سناعة عمان .    

املــادة ) 7 ( البند )1(

1 - اأن يكون حا�سال على اأحد املوؤهالت االآتية م�سادقا عليها من جهات االخت�سا�س : 

اأ - بالن�سبة للعمانيني : 
التاأمني  معهد  من   )Associate( رفيق  درجة  اأو   ،  )Fellow( زميل  درجة   - اأ 
اأو مـــن هيئـــة مكتتبــي املمتلكـــات واحلــوادث فـي   ،  )CII( القانوين فـي لنــدن
الواليـــات املتحـــدة االأمريكيــة )CPCU( ، اأو من معهد اأو هيئة نظرية توافق 
عليها الهيئة ، عالوة على خربة فنية فـي اأعمــال التاأميــن ال تقل مدتهــا عن 
)3( ثالث �سنوات فـي جمال االكتتاب التاأميني ، اأو اإدارة �سركات التاأمني ، اأو 

ال�سم�سرة فـي التاأمني .
 ، اأو االإداريـــة  اأو االقت�ساديـــة  اأحــد العلــوم املاليـــة  اأو فـي  ب - ماج�ستيــر فـي التاأميـــن 
عالوة على خربة فنية فـي اأعمال التاأمني ال تقل مدتها عن )4( اأربع �سنوات فـي 
جمال االكتتاب التاأميني ، اأو اإدارة �سركات التاأمني ، اأو ال�سم�سرة فـي التاأمني .

-24-



اجلريدة الر�سمية العدد )1372(

ج - بكالوريو�س فـي التاأمني اأو فـي اأحد العلوم املالية اأو االقت�سادية اأو االإدارية ، 
عالوة على خربة فنية فـي اأعمال التاأمني ال تقل مدتها عن )5( خم�س �سنوات 
فـي  ال�سم�سرة  اأو   ، التاأمني  �سركات  اإدارة  اأو   ، التاأميني  االكتتاب  جمال  فـي 

التاأمني .
د - دبلوم فـي التاأمني اأو فـي اأحد العلوم املالية اأو االقت�سادية اأو االإدارية ، عالوة 
على خربة فنية فـي اأعمال التاأمني ال تقل مدتها عن )6( �ست �سنوات فـي جمال 

االكتتاب التاأميني ، اأو اإدارة �سركات التاأمني ، اأو ال�سم�سرة فـي التاأمني .

هـ - دبلــوم التعليــم العــام عــالوة على خربة فنية فـي اأعمال التاأمني ال تقل مدتها 
عن )10( ع�سر �سنوات فـي جمال االكتتاب التاأميني ، اأو اإدارة �سركات التاأمني ، اأو 

ال�سم�سرة فـي التاأمني . 

ب - بالن�سبة لالأجانب :
التاأمني  معهد  من   )Associate( رفيق  درجة  اأو   ،  )Fellow( زميل  درجة   - اأ 
فـي  واحلوادث  املمتلكات  مكتتبي  هيئة  من  اأو   ،  )CII( لندن  فـي  القانوين 
توافق  نظرية  هيئة  اأو  معهد  من  اأو   ،  )CPCU( االأمريكية  املتحدة  الواليات 
تقل مدتها عن  التاأمني ال  اأعمال  فـي  فنية  ، عالوة على خربة  الهيئة  عليها 
اأو   ، التاأمني  �سركات  اإدارة  اأو   ، التاأميني  االكتتاب  فـي جمال  �سنوات  �ست   )6(

ال�سم�سرة فـي التاأمني .

ب - ماج�ستري فـي التاأمني اأو فـي اأحد العلوم املالية اأو االقت�سادية ، عالوة على 
خربة فنية فـي اأعمال التاأمني ال تقل مدتها عن )7( �سبع �سنوات فـي جمال 

االكتتاب التاأميني ، اأو اإدارة �سركات التاأمني ، اأو ال�سم�سرة فـي التاأمني .

ج - بكالوريو�س فـي التاأمني اأو فـي اأحد العلوم املالية اأو االقت�سادية ، عالوة على 
خربة فنية فـي اأعمال التاأمني ال تقل مدتها عن )8( ثماين �سنوات فـي جمال 

االكتتاب التاأميني ، اأو اإدارة �سركات التاأمني ، اأو ال�سم�سرة فـي التاأمني .

وفـي جميع االأحوال ، يجوز للهيئة اإجراء اختبار ومقابلة �سخ�سية للمدير قبل تعيينه .
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املــادة ) 8 ( البند )2(
امل�سارف  اأحد  من  �سادر  م�سرفـي  �سمان  اأو  الهيئة  ل�سالح  مرهونة  مالية  وديعة   -  2
العاملــة فـي ال�سلطنـــة يكـــون �ساريـــا طــوال مــدة الرتخيــ�ص ، وذلك مببلغ وقدره 
)75.000( خم�سة و�سبعون األف ريال عماين لفئة �سم�سار تاأمني ، و)150.000( مائة 
وخم�سون األف ريال عماين لفئة �سم�سار اإعادة تاأمني ، و)200.000( مائتا األف ريال 
عماين لفئة �سم�سار تاأمني واإعادة تاأمني ، وذلك ل�سمان كافة حقوق الغري من قبل 

ال�سم�سار ، النا�سئة عن اأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني .
ويجب على ال�سم�سار الذي يرفق مع الطلب وديعة مالية ، تقدمي �سهادة من امل�سرف 
تثبت رهن الوديعة ل�سالح الهيئة ، واأن امل�سرف لن ي�سمح لل�سم�سار ب�سحب اأي جزء 

من الرهن اإال مبوافقة الهيئة .

املــادة ) 9 ( البند )1(

 1 - فـي حــال ا�ستيفاء الطلــب للبيانـــات وال�ســـروط وامل�ستنــــدات الأوليـــة املطلوبـــــة يتـــم 
املالية  بال�سمانات  اخلا�سة  امل�ستندات  تقدمي  وعليه   ، بذلك  الطلب  مقدم  اإخطار 
ور�سوم   ، امل�سرفـي  ال�سمان  اأو  املالية  والوديعة   ، املهنية  االأخطاء  )وثيقة   : مثل 
الرتخي�ص( ، باالإ�سافة اإلى تقدمي ما يثبت اأنه قد قام بتوفري مكان خا�ص ملمار�سة 

الن�ساط ، وذلك فـي مدة اأق�ساها )90( ت�سعون يوما من تاريخ االإخطار .
املــادة ) 18 ( البند )7(

اإلى �سركة  اأخرى قد ت�ستحق عليه  واأي مبالغ   ، التاأمني  العميل بدفع ق�سط  اإلزام   -  7
�سركة  كل من  املربمة بني  االتفاقية  عليه  تن�ص  وذلك ح�سبما   ، مبا�سرة  التاأمني 
 ، الفردي  التاأمني  اأق�ساط  حت�سيل  يجوز   ، ذلك  من  وا�ستثناء   ، وال�سم�سار   ، التاأمني 
من  عمل  يوم  ثالثني   )30( تتجاوز  ل  فرتة  خالل  التاأمني  �سركة  اإلى  وتوريدها 

تاريخ اإ�سدار الوثيقة .
املــادة ) 21 ( 

تبداأ ال�سنة املالية لل�سم�سار فـي االأول من �سهر يناير ، وتنتهي فـي احلادي والثالثني 
اإذا تاأ�س�ص  اأنه بالن�سبة لل�سنة املالية االأولى فاإنه  من �سهر دي�سمرب من كل عام ، على 
ال�سم�سار خالل الن�سف االأول من ال�سنة ، فاإن �سنته املالية تنتهي بنهاية هذه ال�سنة ، 
اأما اإذا تاأ�س�ص خالل الن�سف الثاين من ال�سنة ، فاإن �سنته املالية تنتهي بنهاية ال�سنة التالية .

-26-



اجلريدة الر�سمية العدد )1372(

املــادة ) 26 ( 
 )50.000( وقت عن  اأي  فـي  التزاماته  ال�سم�سار عن جملة  اأ�سول  تقل جملة  اأال  يجب 
خم�سني األف ريال عماين ، اإذا كان ميار�س اأعمال ال�سم�سرة فـي التاأمني اأو اإعادة التاأمني ، 
وعن )75.000( خم�سة و�سبعني األف ريال عماين ، اإذا كان يجمع بني اأعمال ال�سم�سرة فـي 

التاأمني ، واإعادة التاأمني . 
وحتت�شب تلك الأ�شول واللتزامات على النحو الآتي : 

1 - اإجمايل االأ�سول ح�سب القوائم املالية لل�سم�سار ، ويخ�سم منها االآتي : 
اأ - االأ�سول غري امللمو�سة .

ب - اإجمايل الذمم املدينة التي تخ�س االأطراف ذوي العالقة املن�سو�س عليهم 
فـي املعايري الدولية للتقرير املايل .

2 - اإجمايل االلتزامات ح�سب القوائم املالية لل�سم�سار ، وي�ساف اإليها الذمم الدائنة 
للموؤ�س�سني ، واإدارة ال�سم�سار ، التي من بينها القرو�س واملدفوعات املقدمة من 

قبلهم )اإذا �سنفت فـي جانب حقوق امللكية( .
املــادة ) 28 ( 

يحظر على ال�سم�سار القيام باالآتي :
باأعمال  القيام  با�ستثناء   ، الهيئة  من  مرخ�سة  غري  تاأمني  �سركة  مع  التعامل   -  1

�سم�سار اإعادة التاأمني .
2 - التاأخر فـي �سداد جميع االلتزامات املالية وفقا ملا هو متفق عليه بينه ، وبني �سركة 

التامني ملدة تزيد على )30( ثالثني يوما من تاريخ ا�ستحقاقها .
3 - تنازلــه عــن قيــده فـي ال�سجـــل ل�سخــ�س اآخــر اأو تاأجــري مركــزه اأو اأي من فروعه 

املرخ�سة فـي ال�سلطنة . 
4 - التخلف عن جتديد الرتخي�س فـي املدة املحددة . 

5 - التخلف عن جتديد الوديعة املالية اأو خطاب ال�سمان امل�سرفـي .
6 - الإخالل باأي من الواجبات اأو اللتزامات الواردة فـي القوانني واللوائح والقرارات 

املنظمة لعمله ، والتعاميم التي ت�سدرها الهيئة .
املــادة ) 33 ( 

ي�شدر الرئي�ص التنفيذي قرارا باإلغاء الرتخي�ص فـي حال حتقق اأي من اأ�شباب الإلغاء 
املن�سو�س عليها فـي املادة )32( من هذه الالئحة ، على اأن تتولى الهيئة اإخطار �سركات 

التاأمني خالل )7( �سبعة اأيام عمل من تاريخ �سدور قرار االإلغاء . 
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ويجب على ال�سم�سار الذي �سدر قرار باإلغاء ترخي�سه اللتزام بالآتي :

1 - وقــــف مزاولـــة ن�س�ط اأعم�ل ال�سم�سرة فـي الت�أمــني املرخـ�ص بــه ، وعدم القي�م ب�أي 
عمليات ت�سويق لوثائق تاأمني جديدة .

2 - العمل على ت�سوية جميع التع�مــالت واللتزامــ�ت مــع جميـع الأطراف الأخرى 
املتعاملة معه .

الت�أمني  اإخالء م�سوؤولية وبراءة ذمة من جميع �سرك�ت  الهيئة بخط�ب  3 - مواف�ة 
التي تعامل معها تثبت عدم وجود اأي م�ستحقات مالية عليه . 

4 - مواف�ة الهيئة ب�لإجراءات التي �سيتم اتخ�ذه� من قبله ، لت�سليم جميع الأعم�ل 
التي م� زالت فـي ذمته ل�سرك�ت الت�أمني املتع�قد معه� .

اإعـــالن فـي �سحيفتــني حمليتـــني خــــالل )2( يومـــني متتاليـــني باللغتــني  5 - ن�سر 
العربيـــة والإجنليزية ، لإعالم كافــة الأطراف التــي يتعامــل معهــا باإلغاء ترخي�سه ، 

وعليه مواف�ة الهيئة بن�سخة من الإعالن فور ن�سره .

وفـي جميع الأحوال ل يجوز لل�سم�س�ر الذي األغي ترخي�سه التقدم بطلب احل�سول على 
ترخي�ص جديد ، اإل بعد مرور )3( ثالث �سنوات من ت�ريخ �سدور قرار اإلغ�ء الرتخي�ص .

املــادة ) 35 ( 

ل يجوز الإفراج عن الوديعة امل�لية اأو خط�ب ال�سم�ن امل�سرفـي اإل بعد مرور )1( عام 
التزام�ت  اأي  وجود  عدم  من  والت�أكد   ، الرتخي�ص  اإلغ�ء  قرار  �سدور  ت�ريخ  من  واحد 

مالية على ال�سم�سار . 
ويجوز للهيئة الإفراج عن الوديعة امل�لية اأو خط�ب ال�سم�ن امل�سرفـي قبل م�سي املدة 
الهيئة  مبخ�طبة  ال�سم�س�ر  ن�س�ط  بت�سفية  املكلف  امل�سفـي  قي�م  ح�ل  فـي  اإليه�  امل�س�ر 

لالإفراج عن ال�سمان .
املــادة ) 2 (

ت�س�ف فقرت�ن فـي نه�ية امل�دتني )5( ، و )16/البند 7( من لئحة تنظيم اأعم�ل �سم��سرة 
الت�أمني امل�س�ر اإليه� ، على النحو الآتي :
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املــادة ) 5 ( 
" كما يحق لل�شم�شار عند اإبرام وثائق التاأمني الفردية اأن يخ�شم عمولته من الأق�شاط 
بني  املوقع  العقد  ح�شب  التاأمني  ل�شركة  حتويلها  قبل  العمالء  قبل  من  املح�شلة 

الطرفني".
املــادة ) 16 ( البند )7(

" مع االحتفاظ - كتابيا اأو اإلكرتونيا - مبا يثبت اإطالع العميل على عر�سني على االأقل 
قبل اإبرامه لوثيقة التاأمني".

املــادة ) 3 (
ت�ساف اإلى الئحة تنظيم اأعمال �سما�سرة التاأمني ، الن�سو�س االآتية : 

 البند )10( من املــادة )24(
10- التعامل مع اأ�سخا�س من غري العاملني لديه املقيدين فـي وزارة العمل لت�سويق 

منتجات �سركات التاأمني .
البند )6( من املــادة )32(

6- اإذا دخل ال�سم�سار فـي طور الت�سفية .
املــادة )35( مكررا

اأحــــد اجلزاءات االآتية فـي حالة خمالفة ال�سم�سار اأحكام املواد  يجــــوز للهيئـــة توقيــع 
)22 ، 23 ، 24 ، 28( من هذه الالئحة :

1 - االإنذار .
2 - توقيع غرامة اإدارية ال تقل عن )1000( األف ريال عماين ، وال تزيد على )10.000( 

ع�سرة اآالف ريال عماين . 
3 - اإيقاف موؤقت عن ممار�سة العمل ملدة ال تزيد على )6( �ستة اأ�سهر .

وللهيئة اإذا قام ال�سم�سار مبعاجلة اأ�سباب االإيقاف خالل املدة املتفق عليها مع الهيئة 
فـي �سوء االأ�سباب التي اأدت اإلى ذلك ، ال�سماح لل�سم�سار مبمار�سة االأعمال املرخ�س بها ، 

اأو جزء منها بعد التاأكد من معاجلة كافة اأ�سباب االإيقاف . 
املــادة ) 4 (

يلغى البند )1( من املادة )17( ، واملواد )29 ، 31 ، 34( من الئحة تنظيم اأعمال �سما�سرة 
التاأمني امل�سار اإليها .
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــالن

تعلـــن دائــــرة امللكيـــة الفكريــة عن طلبـات الرباءات املقبولـــة ، وعــلى كــــل ذي م�سلحــة احلــق 

فـي االعتــــرا�ض اأمــــام الدائـــــرة خـــــالل )120( يومـــا مــن تاريــخ الن�ســر وذلك طبقــــا للمـــادة 

)9-5-ج( وفقــا الأحكــام قانــون حقـــوق امللكيـــــة ال�سناعيـــــة ال�ســــــادر باملر�ســــوم ال�سلطانـــي 

رقــم 2008/67 واملادة )31( من الئحته التنفيذية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/105 .

رمـوز البيانـات الببليوجرافيـة

الرمـــــزالبيان الببليوجرافـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31رقم االأ�سبقية

32تاريخ االأ�سبقية

33بلد االأ�سبقية

54ت�سمية االخرتاع

57الو�سف املخت�سر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية
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)21(OM/P/2017/000165

)22(8/6/2017

)31(14196790.1 -PCT/EP2015/078608

)32(8/12/2014 - 4/12/2015

)33(EP-EP

بويل يورثانات لدنة باحلرارة جديدة ، ا�ستخدام هذه املادة لتح�سري اإطارات على )54(

�سكل T الأنظمة داخل الرحم واإطارات على �سكل T م�سنوعة من هذه املادة

اللدنة )57(  )elastomer polyurethane( املرنة  باللدنة  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

 T �سكل  على  باإطارات   ،  )thermoplastic polyurethane( )TPU( باحلرارة 

م�سنوعة منها باالإ�سافة اإلى ا�ستخدام TPU اجلديدة فـي ت�سنيع اإطارات على 

�سكل T الأنظمة داخل الرحم الأجل منع احلمل واملعاجلة .

)71(BAYER OY

)72(Taina TJADER

Nina STENROOS

Christian WAMPRECHT

Wolfgang KAUFHOLD

- 1
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)21(OM/P/2011/000159

)22(26/7/2011

)31(314.5006200910 - PCT/EP2009/064699

)32(28/1/2009  -  11/5/2009   

)33(EP – DK

طريقة وو�سيلة لف�سل ثاين اأوك�سيد الكربون من غاز عادم من حمطة طاقة من )54(
حفريات حمرتقة .

اأوك�سيد الكربون من غاز )57( يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة وبو�سيلة لف�سل ثاين 
عادم من حمطة طاقة حفريات حمرتقة . وتت�سمن حمطة الطاقة اأي�سا عملية 
تكوين  العادم  الغاز  يت�سمن  حيث  احلفري  الوقود  يحرتق  فيها  التي  احرتاق 
ثاين اأوك�سيد الكربون . وفـي عملية امت�سا�ض مغلقة فاإنه يتم اإدخال الغاز العادم 
يتم  اأنه  حيث  امت�سا�ض  و�سط  مع  تالم�ض  اإلى  الكربون  اأوك�سيد  ثاين  املت�سمن 
امت�سا�ض ثاين اك�سيد الكربون عن طريق و�سط امت�سا�ض حيث فيه يتكون و�سط 
امت�سا�ض م�سحون وغاز عادم نظيف . وفـي عملية امتزاز متعاقبة )10( يتم توليد 
و�سط امت�سا�ض م�سحون حيث يتم تكوين و�سط امت�سا�ض مولد )26( والذي فيه 
يتم تغذية و�سط االمت�سا�ض امل�سحون )25( اإلى عملية االمتزاز )10( عند تدفق 
عملية  وفـي   .  )40( االأقل  على  ثاين  جزئي  وتدفق   )30( االأقل  على  اأول  جزئي 
االمتداد املتعاقبة لعملية االمتزاز )10( يتم امتداد و�سط االمت�سا�ض املتكون )26( 
حيث يتكون و�سط االمت�سا�ض البخاري )27(. ويعود و�سط االمت�سا�ض البخاري 

)27( لعملية االمتزاز )10( .

)71(Siemens AG

)72(Rudiger Schneider
Peter Richter

Henning Schramm

- 2
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�إعـــــالن

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

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

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

رمـوز �لبيانــات �لببليوجر�فـية

�لرمـــــــز�لبيـان �لببليوجر�فـي

11رقم الرباءة

12نوع الرباءة
21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

30بيانات االأ�سبقية

44تاريخ الن�سر عن قبول الطلب

45تاريخ الن�سر عن الرباءة

51الت�سنيف الدويل

54ت�سمية االخرتاع

57الو�سف املخت�سر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية

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

 وترويــج اال�ستثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2017/1/22
)21(OM/P/2017/00023

)44( 2019/8/25
اجلريدة الر�سمية رقم : 1306

)45(
)11(387

B01D 53/14 )2006.01(Int.Cl.(51)

)71(
�سي �سي اآر تكنولوجيز ، ليمتد ، �سركة كندية ، 1500 �سيتي وي�ست بوليفارد ، جناح 550 ، 1

هيو�سنت ، تك�سا�س 77042 ، الواليات املتحدة االأمريكية 
2
3

 )72(

رميون جي. اأف. اأبري ، مواطن كندي ، 133 دوجال�سفـيو رايزا�س . اإيه ، كالغاري ، األربتا 1
تي 2 زد 2 بيه 5 ، كندا

تريان�س تروفـيموك ، مواطن كندي ، 8823 - الطابق الثامن اأفـينيو ا�س. دبليو ، كالغاري ، 2
األبريتا تي 3 ات�س 0 اآر 6 ، كندا

�ستيفن اآيري�س ، مواطن كندي ، 197 �ساحة كرانبريي ا�س. اإيه ، كالغاري ، األبريتا تي 3 3
ام  1 جاي 4 ، كندا

4
)73(1

2

)74(
�سركة �سما�س للملكية الفكرية �س .م.م  ، �س.ب : 3806 ر.ب : 112 روي 1
2
3

براءة االخرتاع االأمريكية رقم 62/027484 املودعة بتاريخ 22 يوليو 2014)30(

)12()PCT( طلب دويل من�سور وفقا ملعاهدة التعاون فـي جمال براءات االخرتاع

طريقة ال�ستخراج �سوائل معاجلة من تيارات حمتوية على اأمالح لفلزات اأر�سية قلوية)54(
تبداأ احلماية من 2015/7/22 وتنتهي بتاريخ 2035/7/21

)57(  طريقة ال�ستخراج �سوائل معاجلة من تيار �سحنة يحتوي على مائع معاجلة ماء ، وكاتيون فلز 
اأر�سي قلوي واحد على االأقل . وت�ستمل الطريقة على تفاعل كاتيون فلز اأر�سي قلوي واحد 
على االأقل مع اأنيون منا�سب لتكوين را�سب ملح غري مذاب متاما فـي املاء ، ويتكون الرا�سب 
فـي اأحد اأعمدة التقطري التجزيئى التي بها دائرة اإعادة تدوير جربية اأو وعاء وم�سي �سريع 

به دائرة اإعادة تدوير م�سخنة جربيا .

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

22.01.2017 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

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

OM/P/2017/00023 (21) 

August 25, 2019 
Official Gazette No. 1306 

(44) 

 (45) 

387 (11) 
B01D 53/14 (2006.01) Int. Cl. (51) 

CCR TECHNOLOGIES, LTD. (USA) 1 )71( 

 2 
 3 
ABRY, Raymond, G. F.  (CA) 1 )72( 
TROFIMUK, Terrance (CA) 2 
AYRES, Steven (CA) 3 
 4 
 1 )73( 
 2 
SMAS Intellectual Property / P.O. Box 3806, Ruwi 112, Oman 1 )74( 
 2 
62/027,484 (US); dated 22 July 2014 (30) 
PCT/US2015/041474; dated 22 July 2015 (12) 

(54) Title 
PROCESS FOR RECOVERING PROCESSING LIQUIDS FROM STREAMS CONTAINING ALKALINE 

EARTH METAL SALTS 

Protection starting from 22/07/2015 to 21/07/2035 

(57) Abstract 
A process for recovering processing liquids from a feed stream which contains processing fluid, 
water, and at least one alkaline earth metal cation. The process includes reacting at least one 
alkaline earth metal cation with a suitable anion to form a substantially water-insoluble salt 
precipitate, the precipitate being formed in one of a fractionation column having a forced 
recycle loop or a flash vessel having a forced heated recycle loop. 
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Sultanate Of Oman 
Ministry Of Commerce & 

Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2016/00036 (21) 
Official gazette no. 1299 

dated 30/06/2019 (44) 

 (45) 

364 (11) 

C09K 8/60 (2006.01), C09K 8/03 (2006.01), C09K 8/62 (2006.01  Int. Cl.  (51) 
Baker Hughes Incorporated, American Company of P. O. Box 4740, Houston, TX 
77210 USA 

1 )71( 

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

(30) 

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

 
Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034 

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

 

 

  Ministry of Commerce, Industry &
Investment promotion
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اجلريدة الر�سمية العدد )1372(

 الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�سناعــة

 وترويــج اال�ستثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2016/2/29
)21(OM/P/2016/00056

)44(2019/11/24
اجلريدة الر�سمية رقم : 1319  

)45(
)11(386

C09K 8/60 )2006.01(, C09K 8/58 )2006.01(Int.Cl.(51)

بيكر هيوز انكوربريتد ، �سركة اأمريكية فـي : 2929 األني باركوي ، �سويت 2100 ، هيو�سنت ، 1)71(
تك�سا�س 77019 ، الواليات املتحدة االأمريكية 

)72(

1 ،  77354 تك�سا�س   ، ماجنوليا   ، لني  ديرينجر   12518  : فـــــي  اأمريكي   ، النت  كيمربيل 
الواليات املتحدة االأمريكية 

، تك�سا�س 2 ، ذي وودالندز  اأمريكي فـي : 31 كريين برووك بلي�س   ، ناميا بي�ستاو-�سبور 
77381 ، الواليات املتحدة االأمريكية 

، تك�سا�س 3 اإن كونكورد فايل �سريكل ، ذي وودالندز  اأمريكي فـي : 71   ، �سامت بهادوري 
77382 ، الواليات املتحدة االأمريكية

تك�سا�س 4  ، ، تومبال  ، جي-143  اإم 2920  اإف   14090 : فـي  اأمريكي   ، ، مونرو  تريي دي 
77377 ، الواليات املتحدة االأمريكية

ت�سي ت�سو ، �سيني فـي : 6131 مريي باين كورت ، �سربينغ ، تك�سا�س 77379 ، الواليات 5
املتحدة االأمريكية

هواجن يل ، اأمريكي فـي : 17122 فايل ، پاملز �سربينج ، تك�سا�س 77379 ، الواليات املتحدة االأمريكية6

7 ،  77318 تك�سا�س   ، ويلي�س   ، بوينت  �سن�ساين   5206  : فـي  اأمريكي   ، كروز  بي  جيم�س 
الواليات املتحدة االأمريكية

)73(1
�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 1)74(

)30(

الواليات املتحدة االأمريكية رقم  61/880,840  بتاريخ 2013/9/20
الواليات املتحدة االأمريكية رقم 61/981,051 بتاريخ  2014/4/17 
الواليات املتحدة االأمريكية رقم  61/989,267 بتاريخ  2014/5/6
الواليات املتحدة االأمريكية رقم 62/007,708 بتاريخ  2014/6/4

)وفقا للطلب الدويل رقم :PCT/US  2014/056690 بتـاريخ 2014/9/19(
)12(
طريقة ال�ستخدام عوامل معاجلة معدنية معدلة لل�سطح لعالج تكوينات جوفـية)54(

)57(  يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة ملعاجلة تكوين جوفـي ت�ستمل على �سخ فـي البئر يخرتق 
التكوين عامل معاجلة معدل لل�سطح به مر�ساة معدنية وذيل غري األيف للماء على االأقل 
ب�سطح  ت�ساهميا  مرتبط  لل�سطح  املعدل  املعاجلة  عامل  يكـــون   . املر�ســــاة  مبعدن  مرتبطة 

التكوين اجلوفـي من خالل معدن املر�ساة .
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Intellectual Property Department 

OM/P/2016/00056 (21) 
Official gazette no. 1319 
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 (45) 

386 (45) 

C09K 8/60 (2006.01), C09K 8/58 (2006.01) Int. Cl.  (51) 
Baker Hughes Incorporated, American Company of 2929 Allen Parkway Suite 2100 
Houston, TX 77019 USA 

1 )71( 

LANT, Kimberly; American Citizen of 12518 Deringer Lane, Magnolia, Texas 77354 
USA 

1 )72( 

BESTAOUI-SPURR, Naima, American Citizen of 31 Kearny Brook Place, The 
Woodlands, Texas 77381 USA 

2 

BHADURI, Sumit, American Citizen of 71N Concord Valley Circle, The Woodlands, 
Texas 77382 USA 

3 

MONROE, Terry D, American Citizen of 14090 Fm 2920, G-143, Tomball, Texas 
77377 USA 

4 

QU, Qi, Chinese Citizen of 6131 Merry Pine Court, Spring, Texas 77379 USA 5 
LE, Hoang, American Citizen of 17122 Valley Palms, Spring, Texas 77379 USA 6 
CREWS, James B, American Citizen of 5206 Sunshine Point, Willis, Texas 77318 
USA 

7 

  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
61/880,840 20.09.2013 US 
61/981,051 17.04.2014 US 
61/989,267 06.05.2014 US 
62/007,708 04.06.2014 US 
Based on PCT/US2014/056690 dated 19/09/2014 

(30) 

 (12) 
(54) Title 

METHOD OF USING SURFACE MODIFYING METALLIC TREATMENT AGENTS TO 
TREAT SUBTERRANEAN FORMATIONS 

(57) Abstract 
A method of treating a subterranean formation comprises pumping into a well 
penetrating the formation a surface modifying treatment agent having a metallic 
anchor and at least one hydrophobic tail attached to the metal of the anchor. The 
surface modifying treatment agent is covalently bound to the surface of the 
subterranean formation through the metal of the anchor. 
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 (45) 

364 (11) 

C09K 8/60 (2006.01), C09K 8/03 (2006.01), C09K 8/62 (2006.01  Int. Cl.  (51) 
Baker Hughes Incorporated, American Company of P. O. Box 4740, Houston, TX 
77210 USA 

1 )71( 

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

(30) 

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

 
Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034 

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

 

 

  Ministry of Commerce, Industry &
Investment promotion

	

-40-



اجلريدة الر�سمية العدد )1372(

 الو�صف املخت�صر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�صلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�صناعــة

 وترويــج اال�صتثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2018/3/8
)21(OM/P/2018/000061

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

)45(
)11(391

H01M 8/06, F03B 13/12 Int.Cl.(51)

)71(

�سحي بن جمال بن هالل الربواين )عماين(   1

2

3

)72(

�سحي بن جمال بن هالل الربواين )عماين(   1

2

3

)73(
1

2

)74(

1

2

3

)30(          OM/P/2018/000061      8/3/2018

)12(

)54(
جهاز اإنتاج الطاقة من جزيئات املاء

                         تبداأ احلماية من تاريخ  2018/3/8م وتنتهي بتاريخ  2038/3/7م

)57( يتعلق االخرتاع احلايل بجهاز حتويل جزئيات املاء اإلى �سعلة غاز . اجلهاز الكهربائي ينتج 
لهب من املاء الذي فـي االأ�سل يحتوي على غاز االأوك�سجني والهيدروجني ، حيث اإن عملية 
مزج الغاز مع خليط الهواء مع الغازات بن�سب معينة ينتج طاقة حرارية باالإمكان ا�ستغاللها 
للقطع ، اللحام ، ت�سخني ، توليد طاقة للمكائن ، املاعدة فـي توليد طاقة فـي حمطات اإنتاج 
و�سديق  نظيف  م�سدر  تعترب  الناجتة  الطاقة  اأن  اإلى  باالإ�سافة   . الخ  الطبخ...   ، الطاقة 

للبيئة و موفر للمال واجلهد .
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(44) 

 (45) 

391 (11) 
H01M 8/06, F03B 13/12 Int. Cl.8 (51) 

DHUHI JAMAL HILAL AL BARWANI [OM/OM] 1 )71( 
 2 
 3 
DHUHI JAMAL HILAL AL BARWANI [OM/OM] 1 )72( 
 2 
 3 
 1 )73( 
 2 
 1 )74( 
 2 
 3 
 (30) 
Patent (12) 

(54)  DEVICE TO PRODUCE POWER FROM WATER MOLECULES. 
 

     Protection starting from 08/03/2018 to 08/03/20 
 

(57) The invention is transforming water molecules into gas flames; the new invention is an 

electrical machine system that produce from water which consist hydrogen and oxygen gases 

the modulates the gas and air mixture as per required burning rate with high efficiency that 

can be utilized such as in heating, cutting materials, welding formation, burner, powering 

motors, assisting power plant, cooking, etc. where its clean energy and safe to environment, 

economical and user friendly 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1372(

 الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�سناعــة

 وترويــج اال�ستثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2017/3/8
)21(OM/P/2017/00062

)44(2020/1/26
اجلريدة الر�سمية رقم : 1327  

)45(
)11(388

G01N 33/49 )2006.01(, B01L 3/00 )2006.01(Int.Cl.(51)

پريو�سفـري ، اإنك ، �سركة اأمريكية فـي :20 كينو�سيا اآفـينيو ، دانبريي ، �سي تي 06810 ، 1)71(
الواليات املتحدة االأمريكية 

)72(

�سا�سا باكرو ، اأمريكي فـي : 200 اإك�ست�سينج �سرتيت ، يونيت 1612 ، بروفـيدين�س ، اآر اآي 1
02903 ، الواليات املتحدة االأمريكية 

برايان لوليخت ، اأمريكي فـي: 2 ماونتنفيو تريا�س ، يونيت 6232 ، دانبريي ، كونيتيكت 2
06810 ، الواليات املتحدة االأمريكية

�ستيفان زاپ ، اأمريكي فـي : 505 �سايرب�س پوينت درايف ، يونيت 188، ماونتنفيو ، �سي 3
اإيه 94043 ، الواليات املتحدة االأمريكية

�سولومون �ستايرن ، اأمريكي فـي : 24 اأولد واجون رود ، ماونت كي�سكو ، اإن واي 10549 ، 4
الواليات املتحدة االأمريكية

)73(1
�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 1)74(

الواليات املتحدة االأمريكية  رقـم : 62/048,183  تـاريخ : 2014/9/9)30(
بتـاريخ 2015/9/9(  PCT/US 2015/049198 : وفقا للطلب الدويل رقم(

)12(
جتربة تخرث عام ، باأ�سا�س رقاقة من مائع دقيق)54(

)57( يتعلق االخرتاع احلايل بتطوير جهاز جتربة باأ�سا�س رقاقة ، من مائع دقيق لقيا�س اخلوا�س املادية 
لناجت حتليل )بالتحديد ، الدم الكامل اأو م�ستقات الدم الكامل( . ميكن تطبيق التقنيات لقيا�س 
مرات التجلط للدم الكامل اأو م�ستقات الدم، حتديد تاأثريات عقاقري م�سادة للتخرث على حركيات 
تخرث/ جتلط ، باالإ�سافة اإلى تقييم تاأثري عوامل عك�سية م�سادة للتخرث . ميكن ا�ستخدام تلك 
اأو عواملها العك�سية . تكون  اإ�سافـي لتح�سني جرعة عقاقري م�سادة للتخرث و/  التقنيات ب�سكل 
التجربة م�ستقلة عن وجود م�ساد للتخرث؛ يتم تن�سيط التجلط عن طريق تعري�س عينة الدم 
فـي اجلهاز اإلى �سطح زجاج )اأو مادة م�سحونة ب�سحنة �سالبة اأخرى مثل �سيليكون موؤك�سد( ، حيث 
ين�سط امل�سار اجلوهري وميكن اأن تت�سلب اأي�سا عن طريق تطبيق تدفق الق�س عرب �سطح مواد 
التن�سيط . يوؤدي غياب عوامل التن�سيط الكيميائية واملتحكم بها ب�سكل كبري وبيئة دقيقة قابلة 

للتكرار اإلى اإنتاج نقطة عناية بتجربة جتلط عامة .
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G01N 33/49 (2006.01), B01L 3/00 (2006.01) Int. Cl.  (51) 
Perosphere Inc., American Company of 20 Kenosia Avenue, Danbury, CT 06810 
USA 

1 )71( 

BAKHRU, Sasha, American Citizen of 200 Exchange Street, Unit 1612, Providence, 
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1 )72( 

LAULICHT, Bryan, American Citizen of 2 Mountainview Terrace, Unit 6232, 
Danbury, Connecticut 06810 USA 

2 

ZAPPE, Stefan, American Citizen of 505 Cypress Point Drive, Unit 188, Mountain 
View, CA 94043 USA 

3 

STEINER, Solomon, American Citizen of 24 Old Wagon Road, Mount Kisco, NY 
10549 USA 

4 

  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
USA      62/048,183        09/09/2014  
Based on PCT/US2015/049198 dated 09/09/2015 

(30) 

 (12) 
(54) Title 

MICROFLUID CHIP-BASED, UNIVERSAL COAGULATION ASSAY 
 

(57) Abstract 
A microfluidic, chip-based assay device has been developed for measuring physical properties of an 
analyte (particularly, whole blood or whole blood derivatives).  The technologies can be applied to 
measure clotting times of whole blood or blood derivatives, determine the effects of anticoagulant 
drugs on the kinetics of clotting/coagulation, as well as evaluate the effect of anticoagulant reversal 
agents. These technologies can additionally be used to optimize the dosage of anticoagulation drugs 
and/or their reversal agents.  The assay is independent of the presence of anticoagulant; clotting is 
activated by exposure of the blood sample in the device to a glass (or other negatively charged material 
such as oxidized silicon) surface, which activates the intrinsic pathway and can be further hastened by 
the application of shear flow across the activating materials surface. The absence of chemical 
activating agents and highly controlled and reproducible micro-environment yields a point of care 
universal clotting assay. 
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�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 1)74(

الواليات املتحدة االأمريكية  رقـم : 62/084,210 بتـاريخ : 2014/11/25)30(
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التحلل احلراري ل�سغط تكوينات الزيت)54(

توفري  يتم   ، التج�سيدات  بع�س  فـي   . جوفـي  هيدروكربون  تكوين  ملعاجلة  واأنظمة  طرق  و�سف  يتم   )57(
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�سحن  اإعادة  نظام  يت�سمن  وال  �سائلة  هيدروكربونات  على  يحتوي  تكوين  بجوار  كريوجني  على 
طبيعي ، حيث ت�ستمل الطريقة على اخلطوات التالية : توفري م�سادر حرارة فـي التكوين املحتوي 
على الكريوجني ، تن�سيط م�سادر احلرارة لت�سخني التكوين املحتوي على الكريوجني ، ت�سخني جزء 
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ال�سائلة ، واإنتاج الهيدروكربونات من التكوين املحتوي على الهيدروكربونات ال�سائلة .
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KARANIKAS , John Michael, American Citizen of 1005A Crocker St., Houston, 
Texas 77019 USA 
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(30) 

 (12) 
(54) Title 

PYROLYSIS TO PRESSURISE OIL FORMATIONS 
 

(57) Abstract 
Methods and systems for treating a subsurface hydrocarbon formation are described 
herein. In some embodiments, method for treating a subsurface hydrocarbon 
formation is provide wherein the hydrocarbon formation comprises a kerogen 
containing formation that is adjacent to a formation containing liquid hydrocarbons 
and not having a natural recharging system, the method comprising the steps of: 
providing heat sources in the kerogen containing formation; energizing the heat 
sources to heat the kerogen containing formation; heating at least a portion of the 
kerogen containing formation to a temperature and for a time period sufficient to 
pyrolyze at least some of the kerogen; limiting production of pyrolyzed hydrocarbons 
so that the pyrolyzed hydrocarbons increase the pressure within the formation 
containing liquid hydrocarbons; and producing hydrocarbons from the formation 
containing liquid hydrocarbons. 
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طريقة وجتميعه ماكينة الإنتاج �سبكة االأنابيب متعددة الطبقات)54(
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- طبقة و�سيطة اأولى )13( التي توؤلف من مادة بوليمريية ثانية لدنة باحلرارة ، 

- طبقة بوليمريية خارجية مقواة باالألياف ولدنة باحلرارة )12( والتي تت�سمن على دعامة 
ليفية مغلفة ، 

اللدنة  و  باالألياف  املقواة  الداخلية  البوليمريية  الطبقة  من  االأقل  على  اإواحد  حيث    
باحلرارة )14( و الطبقة البوليمريية اخلارجية املقواة باالألياف اللدنة باحلرارة )12( 
يت�سمن على واحد على االأقل من الطبقة املحتوية على االألياف )14اأ-ب ، 14ج-د ؛ 12 اأ-ب ، 
12ج ، د( و طبقة واحدة على االأقل خالية من الدعامة )14ج، 14 و ؛ 12ج، 12 و( . اأي�سا 
فقد مت و�سف جتميعة ماكينة )30( خا�سة باإنتاج �سبكة االأنابيب متعددة الطبقات )1( 

 5شكل رقم وطريقة اإنتاج �سبكة االأنابيب متعددة الطبقات )1( .
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 (12) 
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A METHOD AND MACHINE FOR THE MANUFACTURING OF A MULTI-LAYER PIPELINE 
(57) Abstract 
A method and machine for the manufacturing of a multi-layer pipeline (1) which includes at 
least: - an inner fluid-tight ply (11) which consists of a first thermoplastic polymer material; - 
an inner fibre-reinforced thermoplastic polymer ply (14) which includes a wrapped fibre-
reinforcement and which surrounds the inner fluid-tight ply; - a first intermediate ply (13) 
which consists of a second thermoplastic polymer material; - an outer fibre- reinforced 
thermoplastic polymer ply (12) which includes a wrapped fibre reinforcement, wherein at least 
one of the inner fibre-reinforced thermoplastic polymer ply (14) and the outer fibre-reinforced 
thermoplastic polymer ply (12) includes at least one fibre-containing layer (14a-b, 14c-d; 12a-
b, 12c-d) and one reinforcement-free layer (14c, 14f; 12c, 12f). A machine assembly (30) for 
producing the multilayer pipeline (1) and a method of producing the multilayer pipeline (1) are 
described as well. 
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مقيا�س كهرباء ووحدة مهايئ منطية من ذلك)54(

منطية  مهايئ  ووحدة  الكهربية  الطاقة  لت�سجيل  الكهرباء  مبقيا�سات  الك�سف  هذا  يتعلق   )57(
من ذلك . ي�ستمل مقيا�س الكهرباء )1( على وحدة قيا�س )2( ، لتحديد ا�ستهالك الطاقة 
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وحدة االت�سال )3( ملهايئة نطاق االت�سال مع بيئة االت�سال .
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AN ELECTRICITY METER AND AN ADAPTOR MODULE THEREFOR 
(57) Abstract 
This disclosure relates to an electricity meter for recording the electric energy and an adaptor 
module therefore. The electricity meter (1) comprises a metering unit (2) for determining the 
electric energy consumption; a communication unit (3) for communicating data signals within 
a communication band over power cabling; and a processing unit for controlling the metering 
unit (2) and the communication unit (3). The communication unit (3) is configured to adapt the 
communication band to the communication environment. 
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  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
USA      61/868,816 dated 22/08/2013 
USA App. No 14/464,395 dated 20/08/2014  
Based on PCT/US2014/052135 dated 21/08/2014 

(30) 

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

 
Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034 

 
(57) Abstract 
Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein 
where the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers 
may be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2-
acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid (AMPS), polyethylene oxide, polypropylene oxide, 
or combinations thereof. The polymers may be homopolymers, copolymers, terpolymers, or 
combinations thereof. The charged nanoparticles may be or include, but are not limited to clay 
nanoparticles, modified nanoparticles, or combinations thereof. The aqueous downhole fluid 
may be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations thereof 
for performing a fracturing operation, an injection operation, another enhanced oil recovery 
operation, and the like. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1372(

 الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�سناعــة

 وترويــج اال�ستثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2015/12/10
)21(OM/P/2015/00324

)44(2019/11/24
اجلريدة الر�سمية رقم : 1319 

)45(
)11(384

B01D 53/14 )2006.01(, C10L 3/10 )2006.01(Int.Cl.(51)

اآي اإف بي اإينريجيز نوفيل ، �سركة فرن�سية فـي :1& 4 اأفينيو دو بوا بريو ، اإف-92502 1)71(
رويل - ماملاي�سون ، فرن�سا 

)72(

�سيبا�ستيان جونارد ، فرن�سي فـي : 2 دي �سي دو ال ريفيري ، 69290 جريزيو ال فريين ، فرن�سا 1
نيكوال�س اللو، فرن�سي فـي : 36 رو �سيفرول ، 69007 ليون ، فرن�سا 2
اآجن�س لريوي ، فرن�سي فـي : 46 رو دو روهن ، 69007 ليون ، فرن�سا 3
بريدو جوتيري ، فرن�سي فـي : 62 اآفينيو فرانكلني روزفيلت ، 92150 �سوري�سني�س ، فرن�سا 4

)73(1
�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 1)74(

بتـاريخ : 302013/6/14  13 فرن�سا  رقـم : 55593 
)وفقا للطلب الدويل رقم : PCT/FR 2014/051153 بتـاريخ  : 2014/5/19(

)12(
طريقة الإزالة الكربنة من غاز هيدروكربون)54(

)57(  طريقة الإزالة الكربنة من غاز هيدروكربون ، على �سبيل املثال غاز طبيعي ، بتنقيته مبذيب . 
يتالم�س الغاز املذكور مبحلول ما�س للح�سول على غاز خايل من ثاين اأك�سيد الكربون وحملول 
ما�س حمتوي على ثاين اأك�سيد الكربون . بعد ذلك يتم ت�سخني حملول ما�س حمتوي على 
ثاين اأك�سيد الكربون ومتدده عند ال�سغط ودرجة احلرارة املحددة لتحرير غاز حمتوي على 
هيدروكربونات وللح�سول على حملول ما�س خايل من الهيدروكربونات ، يتم اختيار ال�سغط 
ودرجة احلرارة املذكورة بحيث ي�سم الغاز على االقل 50% من الهيدروكربونات املوجودة فـي 
حملول ما�س حمتوي على ثاين اأك�سيد الكربون وعلى االكرث 35% من ثاين اأك�سيد الكربون 
املوجود فـي حملول ما�س حمتوي على ثاين اأك�سيد الكربون . اأخريا ، يتم توليد املحلول املا�س 
اخلايل من الهيدروكربونات حراريا لتحرير الغاز الغني بثاين اأك�سيد الكربون وللح�سول على 

حملول ما�س م�سرتجع .
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SURESNES France 
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  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
France     13 55593  dated 14/06/2013 
Based on PCT/FR2014/051153 dated 19/05/2014 

(30) 

 (12) 
(54) Title 

PROCESS FOR DECARBONATION OF A HYDROCARBON-BASED GAS 
 

(57) Abstract 
Process for decarbonation of a hydrocarbon-based gas, for example a natural gas, by 
washing with a solvent. - Said gas is brought into contact with an absorbent solution so as to 
obtain a CO2-depleted gas and a CO2-loaded absorbent solution. The CO2-loaded 
absorbent solution is then heated and expanded at a predetermined pressure and a 
predetermined temperature so as to release a gaseous fraction comprising hydrocarbons and 
to obtain a hydrocarbon-depleted absorbent solution, said pressure and said temperature 
being chosen such that said gaseous fraction comprises at least 50% of the hydrocarbons 
contained in said CO2-loaded absorbent solution and at most 35% of CO2 contained in said 
CO2-loaded absorbent solution. Finally, the hydrocarbon-compound-depleted absorbent 
solution is thermally regenerated so as to release a CO2-rich gaseous effluent and to obtain 
a regenerated absorbent solution. 
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 (45) 
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C09K 8/60 (2006.01), C09K 8/03 (2006.01), C09K 8/62 (2006.01  Int. Cl.  (51) 
Baker Hughes Incorporated, American Company of P. O. Box 4740, Houston, TX 
77210 USA 

1 )71( 

DEBORD, Saet, B, American Citizen of 5210 Townsgate Cir., Katy, TX 77450 USA 1 )72( 
TANIFUM, Christabel, American Citizen of 6603 Beeston Hill Dr., Katy, TX 77449 USA 2  
  )(73 
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USA      61/868,816 dated 22/08/2013 
USA App. No 14/464,395 dated 20/08/2014  
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(30) 

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

 
Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034 

 
(57) Abstract 
Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein 
where the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers 
may be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2-
acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid (AMPS), polyethylene oxide, polypropylene oxide, 
or combinations thereof. The polymers may be homopolymers, copolymers, terpolymers, or 
combinations thereof. The charged nanoparticles may be or include, but are not limited to clay 
nanoparticles, modified nanoparticles, or combinations thereof. The aqueous downhole fluid 
may be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations thereof 
for performing a fracturing operation, an injection operation, another enhanced oil recovery 
operation, and the like. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1372(

 الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�سناعــة

 وترويــج اال�ستثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2015/12/10
)21(OM/P/2015/00325

)44(2019/11/24
اجلريدة الر�سمية رقم : 1319 

)45(
)11(385

G04G 5/00 )2013.01(, G04R 20/00 )2013.01(,G06F 1/14 )2006.01(Int.Cl.(51)

تي األ فـي كو. األ تي دي ، �سركة يابانية فـي :881 ناجا�سونا ، ناجو�سي-كو ، كاكوجوا ، 1)71(
هيوجو ، 675- 8511 ، اليابان 

كاكوجاوا-�سي 1)72(  ، نوجوت�سيت�سو   ، ناجا�سونا   ،  881  : فـي  ياباين   ، كازوناري  هاجيهارا 
هيوجو 6758511 ، اليابان 

)73(1
�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 1)74(

اليابان  رقـم :  JP2013-144913تـاريخ : 2013/7/10 30
بتـاريخ 2014/7/1(  PCT/JP 2014/067584 : وفقا للطلب الدويل رقم(

)12(
نظام مزامنة زمنية)54(

)57(  جهـــاز حتكــــم 2 يت�ضمـــن حمـــــدد زمــن م�ضبوط 
ليتم  مقدما  م�ضبوط  زمن  لتحديد   22 مقدما 
�سبطه ل�ساعة زمن حقيقي اأولى من جهاز نهاية 
يت�سمن  ثانية.  حقيقي  زمن  �ساعة  على  بناء   3
جهاز النهاية 3 موؤقت زمن كمون 34 لتوقيت زوال 
زمن الكمون وهو عبارة عن فرتة زمنية من جهاز 
مقدما  امل�ضبوط  الزمن  يكت�ضب  الذي   3 النهاية 
مقدما  امل�ضبوط  الزمن  �ضبط  يتم  اأن  حني  اإلى 
بدقة  ح�سابه  ويتم  اأولى  حقيقي  زمن  ل�ساعة 
من  اأكرب  الفعالة  االأرقام  من  عدد  فيها  توقيت 
اخلا�س ب�ساعة الزمن احلقيقي االأولى ، و�سابط 
�ضاعة  اإلى  مقدما  امل�ضبوط  الزمن  ل�ضبط  زمن 

الزمن احلقيقي االأولى عند زوال زمن الكمون .
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(30) 

 (12) 
(54) Title 

TIME SYNCHRONIZATION SYSTEM 
 

(57) Abstract 
 
A control device 2 includes a preset time determinator 22 for determining a preset time to be 
set to a first real-time clock of a terminal device 3 based on a second real-time clock.  The 
terminal device 3 includes a latency time timer 34 for clocking a lapse of a latency time which 
is a period of time from the terminal device 3 acquiring the preset time until the preset time 
being set to the first real-time clock and is calculated in a clocking accuracy having the 
number of effective figures greater than that of the first real-time clock, and a time setter 32 
for setting the preset time to the first real-time clock when the latency time is lapsed. 
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Based on PCT/US2014/052135 dated 21/08/2014 

(30) 

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

 
Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034 

 
(57) Abstract 
Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein 
where the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers 
may be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2-
acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid (AMPS), polyethylene oxide, polypropylene oxide, 
or combinations thereof. The polymers may be homopolymers, copolymers, terpolymers, or 
combinations thereof. The charged nanoparticles may be or include, but are not limited to clay 
nanoparticles, modified nanoparticles, or combinations thereof. The aqueous downhole fluid 
may be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations thereof 
for performing a fracturing operation, an injection operation, another enhanced oil recovery 
operation, and the like. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1372(

�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�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2017/33 .

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138729
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويـــق )البيع بالتجزئــــة عـــن طريق الإنرتنت( ، خدمات الت�سويق عرب الهاتف )البيع 
بالتجزئة عن طريق الإنرتنت( .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : متيمة الرقمية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138730
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق )البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت( ، عر�س �سلع على و�سائل الإعالم لغايات 
البيع بالتجزئة )البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت( .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : متيمة الرقمية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب : 2020/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138737

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطريــة وال�سحيـــة والإمـــدادات الطبيــــة 

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز العافـية الطبي للعناية بال�سحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140202

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق )بيع الأثاث املنزيل وال�سجاد واملوكيت والتحف( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دار اخلليج لل�سجاد والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140725

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح ، خدمات الفنادق ، خدمات املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مراحب ال�سويق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140860

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيف املباين من الداخل ، تنظيف ال�سطوح اخلارجية للمباين .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : احلل الواحد لإدارة اخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140863

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل املالب�ض .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سوء الهناء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140864

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة الع�سل والتمور واملك�سرات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قالئد املرجان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140865

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع مالب�ض جاهزة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة جنوب ثمريت ال�ساملة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140866

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأبواب لالأثاث ، �سكك لل�ستائر ، رفوف لالأثاث ، ق�سبان لل�ستائر ، م�سابك لل�ستائر ، حبال 

زينة لل�ستائر ، فر�سات مزودة بنواب�ض ، طاولت معدنية ، طاولت جتميل ، قوالب لإطارات 

لأ�سطح  زوجية  م�ساند   ، تكايات   ، للطي  قابلة  كرا�سي   ، مرايا   ، باأقفال  خزائن   ، ال�سور 

و�سائد   ، اأثاث  ، خزانات عر�ض  اأرفف لالواين   ، املفاتيح  لتعليق  ، لوحات  اأثاث  الطاولت 

 ، اإطارات �سور   ، اأثاث  اأثاث ، عربات طعام  ، منا�سد للمالزم  هوائية لي�ست لغايات طبية 

حوامل لإطارات ال�سور ، م�ساند كتب اأثاث ، �ستائر داخلية اأثاث ، مقاب�ض لالأبواب غري 

معدنية ، مرايا يدوية ، �ستائر من الورق ، �ستائر ن�سيجية داخلية من مواد ن�سيجية اأجرا�ض 

، كرا�سي  للنفخ  قابل  اأثاث   ، اأثاث  تق�سيم  ، جدران  ، غري كهربائية  ، غري معدنية  اأبواب 

بدرجات ، غري معدنية ، رفوف ، من�سدات اأثاث ، مكتبات اأثاث ، معدات تعليق املالب�ض ، 

اأرجل الأثاث ، اأرجل اأثاث ق�سرية ، خزانات ، طاولت / ن�سد اأثاث ، اأ�سرة لالأطفال رفوف 

 ، ، مقاعد وثرية  ، مقاعد  اأثاث   ، اأرفف للمالب�ض   ، اأثاث مكاتب   ، اأثاث  ، مكاتب  مكتبات 
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م�ساند الراأ�ض اأثاث ، رفوف خلزانات حفظ امللفات ، كرا�سي بذراعني ، خزانات ذات ادراج ، 

ن�سد طاولت ، طاولت ، و�سائد ، فر�سات ، كنب ، خزانات خ�سبية ، اأ�سرة ، اأرفف اأثاث ، لوازم 

غري معدنية لالأثاث ، اأرفف زهور اأثاث ، قواعد لوعية الزهور ، بكرات لل�ستائر ، خزانات 

مالب�ض ، اأثاث معدين ، اأرفف عر�ض للمجالت ، احوا�ض غ�سيل اأثاث ، دواليب غري معدنية 

لالأ�سرة ، خمدات ، �ستائر اأثاث ، �ستائر من اخلرز ، اغطية طاولت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مناء م�سقط الع�سرية املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140867

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم ، املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي ، املقاهي التي تقدم املاأكولت ب�سكل 

اأ�سا�سي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الغداين املتكاملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140868

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بن اإ�سحاق الها�سمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140869

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ض ، اجلالبيات  ، املالب�ض املطرزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رياحني الربميي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140870

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العباءات الن�سائية ، واملالب�ض جاهزة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كنتاح الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140871

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات مطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأحالم الراقية املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140873

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�ض خارجية )رجال ن�ساء اأطفال( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة جتارة القمة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140874

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملالب�ض واأدوات ولوازم الأطفال( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جنوم وغيوم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140875

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة الأثاث ، تركيب معدات املطابخ .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع املبادئ الثالثة ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140876

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حتديث و�سيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نيت لينك انرتنا�سنل تردنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140877
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة   ، امل�سروبات(  ال�سلع )البيع باجلملة ملواد غذائية متنوعة )ت�سمل  عر�ض 
فـي املتاجر املتخ�س�سة ملياه ال�سرب )ل ي�سمل الإنتاج والنقل( ، البيع باجلمله للم�سروبات 
الغازية والع�سائر واملياه املعدنية ، حمالت البقالة ، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

للفواكه واخل�سراوات الطازجة والتمور ( .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي�سك العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140878
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم برامج حا�سوبية ، حتديث برامج حا�سوب ، ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير 
اأنظمة  حتليل   ، احلا�سوب  بيانات  ا�سرتجاع   ، حا�سوب  برامج  تاأجري   ، احلا�سوب  اأجهزة 
حا�سوب ، ت�سميم اأنظمة حا�سوب ، ن�سخ برامج احلا�سوب ، اإن�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة 
الإنرتنت لالآخرين ، تفعيل مواقع الإنرتنت ، حتميل برامج حا�سوبية ، خدمات الوقاية 
، مراقبة نظم  بعد  بالتداول عن  اأنظمة احلا�سوب  ، مراقبة  الفـريو�سات احلا�سوبية  من 
احلا�سوب للك�سف عن نفاذ اأو اخرتاق للبيانات بدون ت�سريح ، تطوير الربجميات فـي اإطار 

ن�سر الربجميات ، تطوير النظام الأ�سا�سي للكمبيوتر .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : من�سور �سامل ال�سنفري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140879

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإفراد للتنمية وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140880

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

طحينة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع املنت�سر الراقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140881

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات الكافترييات ، خدمات املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العراقيب الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140882

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو تركي اليحيائي الوطنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140883

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإعادة التدوير لالأف�سل اإعادة تدوير النفايات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طريق املجد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140884

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم الوجبات اأ�سا�سيا( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قمة الأهرام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140886

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع البطانيات والبيا�سات اجلاهزة وال�سرا�سف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيت الفخامة الراقي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140887

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة برامج حا�سوب ، تطوير النظام الأ�سا�سي للكمبيوتر ، خدمات الوقاية من الفـريو�سات 

احلا�سوبية ، برجمة احلا�سوب ، ت�سميم برامج حا�سوبية ، مراقبة نظم احلا�سوب للك�سف 

عن الأعطال .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الكمبيوتر الأولى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140889

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع قطع غيار ال�سيارات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سداء الكون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140890

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب واإ�سالح اأجهزة الإنذار �سد احلريق ، تركيب واإ�سالح اأجهزة الإنذار �سد ال�سرقة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الهند�سة الإحرتافـية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140892

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة الزهور الطبيعية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هناء و�سهيلة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140893

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخلدمة الفريدة ل�سيانة ال�سيارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140894

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع قطع غيار ال�سيارات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز املحركات الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140904

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير ، ت�سويق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جودة الأخوة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140908

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )املقاهي التى تقدمي امل�سروبات( ، خدمات املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عهد النه�سة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140909

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

للعطور  زيوت   ، عطور  تبخري  م�ستح�سرات   ، بخور   ، التجميل  م�ستح�سرات   ، �سابون 

والروائح ، م�سك ل�سناعة العطور ، عطور ، اأعواد البخور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة خالد اأحمد �سعيد العامري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140910

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ب�سيالت م�سابيح ، ب�سيالت م�سابيح كهربائية ، م�سابيح كهربائية ، م�سابيح ، فواني�ض 

لالإ�ساءة ، مواقد للم�سابيح ، ثريات ، اأ�سواء ال�سقف ، فتائل للم�سابيح الكهربائية ، ملبات 

املختربات ، م�سابيح ال�سالمة ، م�سابيح �سينية ، اأنابيب م�سيئة لالإ�ساءة ، اأرقام م�سيئة 

للمنازل ، امل�سابيح الأ�سا�سية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : منار لالإنارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140911

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تثمني العقارات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النماء اخلليجية املتحدة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140912

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هياكل من احلجر اأو اخلر�سانة اأو الرخام ، اأ�سغال فنية من احلجر اأو اخلر�سانة اأو الرخام ، بالط 

غري معدين للمباين ، بالط غري معدين لالر�ضيات ، بالط لالأر�ضيات ، غري معدين ، 

بالط للجدران ، غري معدين .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حمجر م�سقط للرخام

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140913

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو خليل للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140914

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�ض .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع �سليمان ال�سليماين الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140915

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زجاج املباين ، نوافذ من زجاج ملون ، زجاج لوحي نوافذ ، للمباين .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سنع حبيبات البولتني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140916

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)حمالت الذرة والآي�ض كرمي( ، ع�سائر طازجة )حمالت الع�سائر( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة ربيع �سداب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140918

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مقهى �سدفة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140921

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توابل بودرة ، قهوة ، بن غري حمم�ض ، �ساي ، منكهات للقهوة ، م�ستح�سرات منكهة للطعام ، 

قرفة تابل ، توابل ، زعفران توابل ، �سكاكر لالكل ، توابل م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار 

بهار ، اأع�ساب حمفوظة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140922

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لوحات معدنية تذكارية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع �سفـية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140923

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اآفاق اخلابورة ال�ساملة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140925

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حقائب مالب�ض )بيع املالب�ض اجلاهزة و احلقائب( ، حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل 

غري جمهزة )بيع احلقائب( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأم م�سعل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140926

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سائر فواكه .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سموخ مرتفعات حربا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140927

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات الكافترييات ، خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ، 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : درة �سحم الربونزية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140928

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اجلمال الوردي للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140929

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رحمة خلفان احلب�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140930

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع فـي املتاجر املتخ�س�سة بالزهور والنباتات الطبيعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حممد علي العربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16        

  

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140931

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى م�سروبات ووجبات �سريعة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قمة م�سقط الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140933

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع الزهور الطبيعية والهدايا( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سـيخـة حمـمـد عبداللـه للتجــارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140934

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

الذاتية ، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ، خدمات مطاعم وا�سوكو ، خدمات 

مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا ، التموين بالطعام وال�سراب ، خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة جداول العفـية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140935

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املواد العذائية والكماليات وم�ستح�سرات التجميل والعطور واملالب�ض والأحذية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سباب الغربة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140936

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النقل)النقل الربي بال�ساحنات للب�سائع واملعدات )جمدول ، غري جمدول(( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التاريخ املتكامل للتجارة والنقل الربي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140938

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيدلية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : منتزه اخلالدية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140939

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري العقارات ، ال�سم�سرة ، خدمات وكالت العقارات ، تثمني العقارات ، اإدارة العقارات ، 

اإدارة العمارات ، تاأجري ال�سقق ، تاأجري املزارع ، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية ، تاأجري 

املكاتب عقارات ، ال�سوؤون العقارية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املجموعة الذكية للم�ساريع العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17        
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140940

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�ض .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مغا�سل الفانو�ض البخارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140941

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بوظة )الآي�ض كرمي( ، كركم )منتج طاقة( ، دقيق ذرة )ذرة( ، فطائر .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سامان �سعيد علي مرداين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140942

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات   ، ال�سيدلنية  الن�سائح   ، بها  والعناية  احليوانات  تنظيف   ، البيطرية  امل�ساعدة 

 ، �سحية  ا�ست�سارة   ، العالج  خدمات   ، للو�سفات  ال�سيدلين  اإعداد   ، بعد  عن  التطبيب 

تربية احليوانات ، خدمات فنيي الب�سريات ، الرعاية ال�سحية ، امل�ساعدة الطبية ، العالج 

الطبيعي خدمات طب ال�سنان ، اإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة لغايات الزراعة وتربية 

الأحياء املائية والب�ستنة والغابات ، تنظيف احليوانات الأليفة والعناية بها .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اأجاج املتحدة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140943

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح ، خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة ، 

خدمات خميمات العطالت اماكن اإقامة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سعبون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140944

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حمل حالقة للرجال والأطفال ، �سالون رجايل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سعبون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140945

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خال�سات فواكه غري كحولية ، م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية ، م�ستح�سرات بدون 

كحول لتح�سري امل�سروبات ، خال�سات لتح�سري امل�سروبات ، ع�سائر فواكه ، ليمونا�سة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع فجر الباطنة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140946

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ض اجلاهزة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مل�سة كري�ستال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140947

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات اللوج�ستية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البحر ال�سمايل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140948

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الت�سميم الداخلي ، ا�ست�سارات الت�سميم اجلرافـيكي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سوار الطريق للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140949

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي واملطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سه رمال الدمر الذهبية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140952

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حتديث و�سيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �ساللة املتكاملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140953

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العبايات واملالب�ض وبيع الك�س�سوارات و العطور وم�ستح�سرات التجميل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأرجوان الأ�سود

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140954

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات الكافترييات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وادي النماء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140956

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأبحاث القانونية ، خدمات املراقبة القانونية ، خدمات اإعداد الوثائق القانونية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سبا بهوان حمامون وم�ست�سارون فـي القانون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140957

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة املركبات ، تاأجري احلفارات ، تاأجري الرافعات معدات اإن�ساء .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حمركات ال�سمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140958

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأبحاث القانونية ، خدمات اإعداد الوثائق القانونية ، خدمات املراقبة القانونية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سبا بهوان حمامون وم�ست�سارون فـي القانون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140959

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مر�سى املحيط للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140960

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات مكافحة الآفات لغايات الزراعة وتربية الأحياء املائية والب�ستنة والغابات )خدمات 

الزراعية( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الزاهي للخدمات الزراعية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17

-94-



اجلريدة الر�سمية العدد )1372(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140962

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم الوجبات اخلفـيفة وم�سروبات القهوة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سماء املزيونة احلديثه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140963

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع مالب�ض جاهزة وجالبيات ، ومالب�ض للمواليد ، وجاكيتات ، ومالب�ض جلدية ، ومالب�ض 

تقليدية ، ومالب�ض مطرزة و عباءات ن�سائية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : منى ح�سن علي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140964

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تقدمي امل�سروبات والوجبات ال�سحية )املقاهي( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرابطة للتطوير والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140965

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الهواتف والإلكرتونيات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النور للهواتف والإلكرتونيات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140966

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

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

تنميط امل�ستهلك لأغرا�ض جتارية اأو ت�سويقية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز دار ال�سالم الطبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140968

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأع�ساب الطبيعية( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مع�سد �سلطان املعمري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140971

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم ، خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ونا�سة الدار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140985

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الأدوات الكهربائية وملحقاتها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرهامي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140986

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم واملقاهي التي تقدم الوجبات وامل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الربق ال�ساطع لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140987

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات ، خدمات النزل ، خدمات الفنادق ، خدمات املطاعم ، خدمات 

مطاعم اخلدمة الذاتية ، خدمات مطاعم وا�سوكو ، خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا ، 

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

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأوائل العاملية للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140989

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات م�سادقة امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سرق للم�ساريع الهند�سية والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140990

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي واملطاعم التي تقدم الوجبات وامل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : منق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140991

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، كهربائية  م�سابيح   ، قو�سية  م�سابيح   ، كهربائية  م�سابيح  لب�سيالت  بالتجزئة  البيع 

اأ�سواء للمركبات ، م�سابيح ، فواني�ض لالإ�ساءة ، اغطية للم�سابيح ، �سخانات ماء ، مراوح 

اأجهزة ت�سخني   ، ، مكيفات هواء للمركبات  ال�ساخن  باملاء  ، معدات تدفئة  الهواء  لتكييف 

كهربائية ، م�سعات حرارية للتدفئة املركزية ، عنا�سر ت�سخني ، زجاجات م�سابيح ، اأجهزة 

تكييف الهواء ، نوافـري ، اأجهزة ومن�ساآت لالإ�ساءة ، ثريات ، اأجهزة واآلت تربيد ، م�سابيح 

ال�سالمة ، م�سابيح �سينية ، لوازم تنظيم لأجهزة وموا�سري املاء اأو الغاز ، مراوح اأجزاء من 

من�ساآت تكييف الهواء ، مظالت م�سابيح ، اأجهزة لإزالة الروائح الكريهة لي�ست لال�ستخدام 

ال�سخ�سي ، اأجهزة ل�سحب املياه ، فواني�ض �سمع ، امل�سابيح الأ�سا�سية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع قمة املوالح املميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140992

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باجلملة للمالب�ض اجلاهزة وملحقاتها والعبايات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة الرايد العربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140993

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات املخابز واحللويات ال�سكرية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع روائــع الت�سميم احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141005

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة الت�ساميم الف�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141006

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع اخل�سراوات الطازجة( ، )بيع الفواكه الطازجة( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : منارة الداخلية ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141007

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حروف طباعة )طباعة وت�سميم على الفالين والأكواب وامليداليات ومظالت ال�سيارات( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سيم م�سقط ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141009

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معاجلة املياه )نقل وبيع مياه ال�سرب، انتاج وتعبئة مياه ال�سرب املعباأة فـي عبوات( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة بدية للمرطبات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141012

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�ض )ف�ساتني الكبار و الأطفال( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : روابي املزن ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141013

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مياه �سرب م�سروبات ، مياه معدنية م�سروبات ، مياه معدنية للموائد .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإعمار الكامل للتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141014

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب الأبواب والنوافذ )ور�ض الأملنيوم( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأرياف �ستال للمقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141015

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سالون جتميل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عليا اجلهورية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141018

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عبـــر  الأمــــوال  حتويــــل  للم�ستخدم  يتيح  اإلكرتوين  )برنامج  اإلكرتونيا  الأموال  حتويل 

احل�سابات البنكية( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الثقة للتقنيات املالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141021
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم برية ، م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية ، مياه معدنية م�سروبات .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سند�ض مل�ساريع ال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141024
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حم�ض معجونة احلم�ض ، �سبهوان حمفوظ ، اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه ، روب اللنب، 
اأطعمة خ�سار خممرة كم�سي ، لنب �سويا ، حليب خمفوق ، اأجفار فلفل حمفوظ ، بذور 
تفريخ   ، اخل�سراوات  من  مو�ض   ، الكحويل  غري  البي�ض  �سراب   ، املح�سرة  ال�سم�ض  عباد 
الأ�سماك املح�سرة ، بذور حم�سرة  ، ثوم )حمفوظ ( ، حليب زليل ، زيت بذر الكتان معد 
لالأكل ، رقائق البطاطا قليلة الد�سم ، لي�ستني لأغرا�ض الطهي ، حليب مركز ، �سميتانا 
مركز   ، حمم�ض  حليب  برو�ستكفا�سا   ، مطهو  خمتمر  حليب  ريازنكا   ، حمم�سة  ق�سدة 
 ، طماطم ، عجينة كو�سى ، عجينة باذجنان ، لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي 
لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي ، لنب الأرز ، حت�سريات من الفواكه املعاجلة ، حليب جمفف   
 ، ، مك�سرات منَكهة  م�َسكرة  ، مك�سرات  البقر  بولغوجي طبق كوري من حلم   ، ياكيتوري 
بندق معالج ، توت، حمفوظ ، غواكامويل هري�ض اأفوكادو ، حلقات الب�سل ، فالفل ، ع�سري 
 ، اأ�سا�سه خ�سراوات  ، كرمي  ال�سوفان  ، حليب  ، حلم جمفد  املطبخي  لال�ستعمال  ليمون 
خ�سراوات جمفدة ، زيت بكر ممتاز ، ذرة حلوة غري معاجلة ، معجون اأ�سا�سه مك�سرات ، 
فطائر اأ�سا�سها بطاطا ، نقانق للهوت دوغ ، نقانق للكورن دوغ ، زيت فول ال�سويا للطعام، 
جوز  حليب   ، الهند  جوز  حليب   ، ال�سوداين  الفول  حليب   ، اللوز  حليب   ، احلليب  بدائل 
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الهند لال�ستعمال املطبخي ، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند ، حليب الأرز لال�ستعمال 
 ، ال�سوداين  الفول  حليب  اأ�سا�سها  م�سروبات   ، اللوز  حليب  اأ�سا�سها  م�سروبات   ، املطبخي 
كليبفـي�ض �سمك القد اململح واملجفف ، فطائر جنب القري�ض املقلية ، معجون ع�سري الفواكه، 
اأقرا�ض فول ال�سويا ، اأقرا�ض جبنة التوفو ، طاجني )طبق مغربي حم�سر يعتمد على 
اللحم اأو ال�سمك اأو اخل�سار( ، التيمبه هو منتج م�سنوع من فول ال�سويا املخمر له رائحة 
ترابية ، �ساتيه )طبق جنوب �سرق اآ�سيا من اللحم امل�سوي على �سيخ( ، اخل�سراوات املح�سرة  
الفواكه املح�سرة ، راتاتوي )طبق فرن�سي ريفـي مكون من جمموعة خ�سار( ، حلم البط 
البي�ساء  الفا�سولياء  ، ح�ساء  )نوع من احللوى(  ابي�ض  بودينغ   ، �سجق  نقانق   ، املكبو�ض 
مع اللحم ، فطائر البطاطا املب�سورة. ، العجة ، لفائف امللفوف املح�سوة باللحم ، مركزات 
تعتمد على اخل�سار للطهي ، مركزات تعتمد على الفواكه للطهي ، عجائن للخبز تعتمد 
على اخل�سار جنب الكوارك الطازج والغني بالربوتينات ، اجلنب املنزيل ، الزهور املجففة 
، الزجنبيل  ، الزجنبيل املحفوظ  املتبلور )املطبوخ بال�سكر(  ، الزجنبيل  ال�ساحلة لالأكل 
املكبو�ض اأو املخلل ، زلل بي�ض للطعام ، زبدة الفول ال�سوداين ، زبدة ، زبدة لب ال�سوكولته، 
زبدة جوز الهند ، كرمية الزبدة ، زلل بي�ض ، م�ستح�سرات لإعداد مرق اللحم ، فواكه 
حمفوظة ، حلوم مطبوخة ، رقائق بطاطا مقلية ، خملل امللفوف ، جوز هند جمفف ، زيت 
لفت للطعام مربيات ، فواكه جممدة ، �سوربات ، زبيب ، خيار خملل ، خ�سراوات حمفوظة  
 ، البان جبنة  ق�سدة منتجات   ، للطعام  زيوت   ، ، خ�سراوات جمففة  خ�سراوات مطبوخة 
فواكه مثلجة ، متور ، حليب ، فواكه مطبوخة ، هالم جلي، الفواكه ، لب فواكه ، حلوم ، 
جلي هالم، للطعام مربى زجنبيل ، فول �سويا حمفوظ للطعام ، زيت ذرة للطعام زيت لب 
النخيل للطعام ، زيت �سم�سم ، �سفار بي�ض ، لنب رائب ، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات 
م�سروبات   ، احلليب  من  م�سروب  كومي�ض   ، حلوم  خال�سات   ، للطبخ  خ�سراوات  ع�سري 
احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها ، لنب خمي�ض ، منتجات احلليب ، عد�ض حمفوظ ، 
�سمن نباتي ، مربى فواكه ، زيت نخيل للطعام ، مك�سرات حم�سرة ، بي�ض ، بي�ض م�سحوق 
ب�سل حمفوظ ، زيتون حمفوظ ، زيت زيتون للطعام ، زيت عظام معد لالكل ، خملالت ، 
بازلء حمفوظة ، �سجق ، حلوم مملحة ، م�ستح�سرات لإعداد ال�سوربة ، معجون بندورة ، 
�سلطات خ�سراوات ، �سلطات فواكه ، �سردين ، �سلمون ، دهن ما�سية للطعام ، �سمك تونا ، 
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ع�سري بندورة للطبخ ، زيت دوار ال�سم�ض للطعام ، كرو�ض معدة ، حلوم دواجن غري حية  

ق�سور فواكه ، اأمالح جينيه لأغرا�ض الطهي ، لوز مطحون ، فول �سوداين حم�سر ، فطور 

حمفوظة ، دهن جوز الهند ، زيت جوز الهند للطعام ، بقول حمفوظة ، حلم الكبد  منتجات 

غذائية من ال�سمك ، رقائق فواكه ، فواكه حمفوظة فـي الكحول ، قريد�ض غري حي ، �سمك 

حمفوظ ، حلوم حمفوظة ، بي�ض احللزون لال�ستهالك ، توفو فول �سويا خممر ، ق�سدة 

خمفوقة ، بي�ض �سالح لالكل ، �سمك معلب ، فواكه معلبة ، حلوم معلبة ، فطائر بطاطا 

مقلية ، �سمك مملح ، خيار البحر غري احلي ، خ�سراوات معلبة ، عجينة �سجق ، رقائق 

بطاطا ، هري�ض تفاح ، توت بري مطبوخ بال�سكر ، طحينة عجينة بذور ال�سم�سم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زاهب لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141030

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سعيدان العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141033

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�ست�سارات مالية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : احللول املالية ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141034

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تثمني العقارات ، التقييم املايل التاأمني والأعمال امل�سرفـية والعقارات ، اإدارة العقارات ، 

اإدارة العمارات ، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية ، تثمني املجوهرات ، خدمات ا�ست�سارية 

ب�ساأن الديون ، توفـري معلومات مالية عن طريق مواقع الإنرتنت ، اإدارة مالية ملدفوعات 

ال�سداد للغري ، اأبحاث مالية ، ال�سوؤون العقارية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الكليل املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141035

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز الأمل الرفـيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141037

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�ض املدموجة بالإ�ساءة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ركن الزين املتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/19

-111-



اجلريدة الر�سمية العدد )1372(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141041

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الفنادق ، احلجز فـي الفنادق ، خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ال�سيفة للتنمية ال�سياحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141042

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جممعات جتارية ا�ستهالكية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اآفاق �سناو الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141043

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الطباعة )طباعة غري متخ�س�سة( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اأولد عامر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141045

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

خدمات املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : علي �سامل باعوين لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141046
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جموهرات .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جموهرات فـي�سل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141047
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مق�سات للجراحة ، كمادات كهربائية حرارية ت�ستخدم فـي اجلراحة ، �سمادات جراحية ، 
قطارات لغايات طبية ، �سكاكني مل�سامري القدم ، اأجهزة للتدليك التجميلي ، خمدات لغايات 
، كا�سطات  الدواء  لتناول  ، مالعق  لغايات طبية  ، حا�سنات  اأدوات قطع جراحية   ، طبية 
لل�سان ، عيدان لالأذن ، مثاقب لال�سنان ، اأجهزة طب ال�سنان ، دبابي�ض لتثبيت ال�سنان 
 ، اال�ضنان  مرايا الطباء   ، الدم  لف�ضد  م�ضارط   ، ا�ضطناعية  ا�ضنان  اأطقم   ، اال�ضطناعية 
واقيات اأ�سابع لغايات طبية ، حماقن ، اأنابيب ت�سريف لغايات طبية ، اكيا�ض مائية لغايات 
طبية ، �سا�سات ا�سعاعية لغايات طبية ، اأجهزة كهربائية لتخطيط القلب ، جم�سات لغايات 
طبية م�سخات لغايات طبية ، اأجهزة فح�ض الدم ، زجاجات ذات قطارات لغايات طبية ، اأدوات 
عالجية كهربائية ، منظار املعدة ، اكيا�ض ثلج لغايات طبية ، اأدوات قيا�ض كريات الدم اأ�سرة 
مائية لغايات طبية ، ابر حقن ، كمادات بطن ، اأجهزة لال�ستن�ساق ، حماقن لغايات طبية ، 
خمدات منومة فـي حالة الرق ، اأجهزة واأدوات بولية ، اأدوات النفخ والر�ض ، اأجهزة للحقن 
ال�سرجية لغايات طبية ، م�سابيح ا�سعة فوق بنف�سجية لغايات طبية ، اأجهزة ليزر لغايات 
، اوعية  ، ر�سا�سات لغايات طبية  ، �سفاطات ثدي ، م�سابيح كهربائية لغايات طبية  طبية 
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للتبول ، فكوك ا�سطناعية ، اقنعة تخدير ، اأجهزة تدليك ، اأجهزة واأدوات طبية ، اوعية 
لعطاء الدواء ، حقائب معدة لالأدوات الطبية ، اطراف ا�سطناعية ، مرايا للجراحني ، 
اأثاث م�سنوع خ�سي�سا لغايات طبية ، اأجهزة توليد ، احزمة �سرية ، اأجهزة قيا�ض قوة العني 
النك�سارية افثاملومرت ، مناظري العني ، واقيات �سمع ، جلد ا�سطناعي لغرا�ض جراحية  
اأجهزة قيا�ض �سغط   ، ، رفالت كبود  اأوتلقيح احليوانات  اأجهزة تلقيم   ، اأطراف للعكازات 
الدم ال�سرياين ، م�سابيح كوارتزية لغايات طبية ، اأجهزة ومن�ساآت لنتاج ا�سعة اك�ض لغايات 
اأنابيب الأ�سعة ال�سينية لأغرا�ض   ، ، اأجهزة انعا�ض  طبية ، �سور ا�سعة اك�ض لغايات طبية 
اإ�سطناعي ،  ، كمامات للتنف�ض  ، اأجهزة واقية من الأ�سعة ال�سينية لأغرا�ض طبية  طبية 
اأجهزة للتنف�ض ال�سطناعي ، منا�سري لغايات جراحية ، حماقن للرحم ، حماقن مهبلية ، 
�سماعات لالطباء ، �سمادات معلقة ، مواد للخياطة اجلراحية ، منا�سد للعمليات ، مبازل  
، هزازات  بيطرية  اأجهزة ومعدات   ، كوؤو�ض حجامة   ، احليلية  ، حماقن  احليلية  جم�سات 
الأ�سرة ، اأجهزة للتدليك الهتزازي ، جوارب مطاطية لغايات جراحية ، جوارب للدوايل 
اأجهزة   ، ، فرا�سي لتنظيف جتاويف اجل�سم  اأجهزة متارين بدنية لغايات طبية   ، عكاكيز 
كهربائية لطب ال�سنان ، مر�سحات فالتر، ال�سعة فوق البنف�سجية لغايات طبية ، اأجهزة 
تبخري لغايات طبية ، عد�سات للغرز اجلراحي بدائل داخل مقلة العني ، كمادات لتالفـي 
اأجهزة قيا�ض   ، اأجهزة العالج الطبيعي   ، النا�سئة من ال�سغط على اج�ساد املر�سى  الآلم 
، ابر الوخز الطبي ، مالب�ض خا�سة  اأجهزة طبية ، موازين حرارة لغايات طبية  التنف�ض 
بغرف العمليات ، اأجهزة ت�سخي�ض لغايات طبية ، اأدوات كهربائية للوخز البري ، منظمات 
 ، الطبي  للطاقم  اقنعة   ، النهو�ض  على  القادرين  وغري  العجزة  رافعات   ، القلب  نب�ض 
�سمادات جب�سية لغايات جتبريية جبائر العظام ، اغطية معقمة جراحية ، رقع جراحية 
مواد ا�سطناعية ، كمادات حرارية لغرا�ض ال�سعافات الولية ، كر�سي مزود بوعاء لق�ساء 
احلاجة ، مزيالت الرجفة القلبية ، مديالت اأجهزة ديلزة ، ا�سالك دليلية طبية ، حاويات 
على  م�ساعدات   ، للولدة  فر�سات   ، بطن  م�سدات   ، الطبية  للنفايات  خ�سي�ساً  م�سنوعة 
ال�سمع لل�سم ، �سماعات بوقية لالأذن ، ابر لغايات طبية ، ابرللخياطة اجلراحية ، اأجهزة 
العالج بالهواء ال�ساخن ، مالءات �سحب لأ�سرة املر�سى ، مالءات لل�سل�ض ، ق�ساطر ، اأنابيب 
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راديوم لغايات طبية ، ع�سا�سات ت�سنني ، �سمادات للمفا�سل ت�سريحية ، جبائر جراحية ، 
�سمادات مطاطية ، احزمة كهربائية لغايات طبية ، اأجهزة الأ�سعة ال�سينية لأغرا�ض طبية  
ق�سريات لالأ�سرة ، جفنات ق�سعات، لغايات طبية ، اأجهزة توليد املا�سية ، ر�ساعات اطفال 
، نقاالت  ، مو�ضعات جراحية  ، احذية لغايات طبية  ، م�ضارط  �ضكاكني الغرا�ض جراحية 
ذات عجالت ، نقالت ل�سيارات ال�سعاف ، اأجهزة اللوازم الطبية ، كامريات تنظري داخلي 
اأقنعة تنف�ض   ، اأنفـية  اأجهزة مراقبة النب�ض ، مالب�ض �ساغطة ، �سفاطات   ، لغايات طبية 
للتنف�ض ال�سطناعي ، اأجهزة لإعادة توليد اخلاليا اجلذعية لغايات طبية ، جهاز مراقبة 
تكوين اجل�سم ، فوا�سل بني اأ�سابع الأقدام لغايات جتبريية ، اأ�ساور م�سادة للروماتيزم 
اآيل لأغرا�ض اجلراحة ، ر�ساعات لإطعام الأطفال ، ع�سابات  اأ�ساور لغايات طبية ، رجل 
مع�سم م�سادة للغثيان ، عكاز مزودة بعجالت للم�ساعدة على احلركة ، اأجهزة ل�ستن�ساق 
الهدروجني ، اأجهزة ت�سوير بالرنني املغناطي�سي، لأغرا�ض طبية ، اوعية للتبول حممولة 
باليد ، حلقات مغناطي�ض ، مدلك اللثة لالأطفال الر�سع ، ك�سارات حبوب ، جهاز قيا�ض 
�سكر الدم ، م�سابيح عالجية لالأغرا�ض الطبية ، ح�سوات فراغ العظام موؤلفة من مواد 
ا�سطناعية ، غرف لأجهزة ال�ستن�ساق ، جداول الفح�ض الطبي ، اأ�سرطة العالج ، اأجهزة 
اإنخفا�ض درجة  الطبية للعالج  التربيد  اأجهزة   ، ال�سم�ض  الطبية للعالج �سربة  التربيد 
احلرارة ، قاطعات احلب ، اأقنعة �سوئية )LED( لالأغرا�ض العالجية ، مفا�سل جتبريية  
اأربطة للفتق ، قم�سان تقييد ، اأدوات لغ�سل جتاويف اجل�سم ، �سيور لغايات طبية ، احزمة 
كهربائية  م�سخنة  خمدات   ، اخل�سى  مالقط   ، ال�سنان  لطب  ت�ستخدم  مقاعد   ، للولدة 
لغايات طبية ، لبا�ض قدم جتبريي ، ا�سنان ا�سطناعية ، ا�سفنج جراحي ، اأجهزة ومعدات 

جراحية ، علب اأدوات اجلراحني واالطباء ، خيوط جراحية ، اأجهزة تخدير .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة املعدات الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141049

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سائم البيت ال�سعيد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141050

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم )مطعم و م�ساوي( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قمة بهالء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141051

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأعواد البخور ، �سناعة عطور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سذى الطيب الرائدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141052

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مذهلة ال�سروق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141053

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الزهور والنباتات الطبيعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الرم�سانية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141054

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )مقهى( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مزون حما�سة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141055

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اخلزامى الأهلية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141057

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طريق العود للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141062

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الإدارة املالية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الإجادة الدولية �ض.�ض.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 1195 ر.ب : 611 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141064

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الواحة خلدمات ال�سيافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141067

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة املالب�ض )تف�سيل وخياطة واملالب�ض( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اخلالء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141069

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الزهور والنباتات الطبيعية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة هدايا العينني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141070

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

كرميات   ، حالقة  �سابون   ، الن�سيج  لتن�سيع  �سابون   ، ال�سابون   بيع   ، اللوز  �سابون  بيع 

لالأحذية ، �سمع لالأحذية ، بخور ، خال�سات زهور عطور ، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور ، 

م�ستح�سرات تبخري عطور ، زيوت للعطور والروائح ، م�ستح�سرات ق�سر الأقم�سة لغ�سيل 

املالب�ض ، نعناع ل�سناعة العطور ، م�سك ل�سناعة العطور ، عطور ، �سناعة عطور ، �سابون 

لتعرق الأقدام ، م�ساحيق مكياج ، �سابون لإزالة الروائح الكريهة ، قطع من �سابون الزينة  

�سابون م�ساد للعرق ، عطور زيوت طيارة ، اأعواد البخور .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ماأثر بنت ر�سا العجمية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141071

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تغليف الهدايا )تغليف الطرود ولف الهدايا( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع جنة التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141073

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيدلية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأنوار الوطن لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141074

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التدريب املهني .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإدلل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : واحة املعرفة ، حمافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141075

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة النمر الأبي�ض املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141077

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الكافترييات ، خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : متيز العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141082

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خمترب مركزي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خمتربات اجلني للخدمات الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141083

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات مطاعم )حمالت �سوي الأ�سماك واملاأكولت البحرية( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأنوار الوطن لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141084

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم دواجن .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نا�سر بن �سعيد بن جمعة الفار�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141085

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املفرو�سات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيت اجل�ض احلديث للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141086

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فحم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سواق هدايا املعمورة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141087

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتب حماماة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مكتب عبداللـه البو�سعيدي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141088

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تغليف الهدايا )بيع الورود ولف الطرود والهدايا واحللويات( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه اليحيائي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141089

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، الفنادق  فـي  ، احلجز  الفنادق  ، خدمات  والنزل  الفنادق  الإقامة  تاأمني  خدمات مكاتب 

خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأنوار الب�ساتني احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141090

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفخامة امللكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141091

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مدينة ال�سروق املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141092

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم   ، التخطيطية  الفنون  ت�سميم   ، العبوات  ت�سميم  خدمات   ، ال�سناعي  الت�سميم 

ت�سميم �سناعي ، ت�سميم بطاقة عمل ، ت�سميم الر�سوم البيانية ملواد ترويجية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حزمة املحرتفون الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141093

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ق�سة �سجرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141094

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأ�سواء املتاألقة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141095

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

دب�ض التمر .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فن العماره للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1372(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141096

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

نادي ريا�سي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : منى الرائدة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141097

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع ابن �سهزاد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141098

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الفنادق ، احلجز فـي الفنادق .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : علي بن عو�ض العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141099

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سا�سي واملقاهي التي تقدم وجبات  خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم امل�سروبات ب�سكل 

الطعام ب�سكل اأ�سا�سي( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سهول جمان الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141297

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سلطان الها�سمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141313

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الأطباق الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141500

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برادات )ت�سوق( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بريق العز العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141501

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برادات )مركز ت�سوق( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سجان القريتني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141503

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جموهرات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمين �سونارا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141504

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ورق ، م�ساند كتب ، ملفات للوثائق قرطا�سية ، قوالب طباعة ، دفاتر ر�سم ، اأجهزة واآلت 

نا�سخة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة جفن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141505

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم )املطاعم واملقاهي ومطابخ اإعداد الولئم للحفالت( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سناو للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141507

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

التجارة الإلكرتونية( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة هالل بن خالد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

-138-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133338
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اخلدمات القانونية ، خدمات احلماية حلماية املمتلكات والأفراد ، تاأجري املالب�س ، تاأجري 
 ، ال�سالمة  لأغرا�س  امل�سانع  على  التفتي�س   ، الزفاف  ف�ستان  تاأجري   ، ال�سهرة  مالب�س 
ترخي�س امللكية الفكرية ، اإدارة حقوق التاأليف والن�سر ، ا�ست�سارات امللكية الفكرية ، اأ�سماء 
النطاقات )ت�سجيل( ، )خدمات قانونية( عرب الإنرتنت ، خدمات ال�سبكات الجتماعية ، 

خدمات التفتي�س الأمني لالآخرين . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اند�سرتيا دي ديزينو تيك�ستايل ، ا�س .اأ. ) انديتيك�س ، ا�س .اأ.(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأ�سبانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : افــدا دو ل ديبيوتا�سيـــون ، ايديفي�سيو انديتيك�س ، 15142 ارتيك�سو 
)لكورونا ( ، اأ�سبانيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/1
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136898
فـي الفئة 22 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املواد  اأو  املن�سوجات  من  امل�سالت   ، امل�سمع  والقما�س  اخليام  �سبكات   ، واخليوط  احلبال 
اأكيا�س لنقل وتخزين املواد بكميات كبرية ، مواد احل�سو والو�سيد  اأ�سرعة   ، ال�سطناعية 
اأو البال�ستيك ، مواد ن�سجية ليفية خام  اأو املطاط  اأو الكرتون  واحل�سو ، با�ستثناء الورق 

وبدائل عنها . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ماجد الفطيم هايرب ماركت�س ) ذ.م .م ( 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دبي ، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1372(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137225
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�سنوعة  واملنتجات  )الكرتون(  املقـــوى  والورق  الورق  من  امل�سنوعة  واملنتجات  الورق 
ال�سناديــق   لإحكـــام  املقــوى)الكرتـــون(  الــورق  با�ستثنــاء  املقـــــوى)الكرتـــون(  الــورق  مـن 
 ، الفوتوغرافية  ال�سور   ، الكتب  جتليد  ومواد  والكتب  والدوريات  ال�سحف   ، املطبوعات 
مواد الكتابة واملواد الال�سقة لالأدوات الكهربائية ومواد الفنانني با�ستثناء مواد الطالء 
واجللي )الك�سط( ، فر�س الطالء ، الآلت الكاتبة وم�ستلزمات املكاتب )با�ستثناء الأثاث(  
 ، الطباعة  اللعب )ال�سدة( وحروف  اأوراق   ، الأجهزة(  التدري�سية )عدا  و  التعليمية  املواد 

الكلي�سيهات )الرا�سمات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املجل�س الوطني لل�سياحة 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 24624 الدوحة ، قطر
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/30

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137226
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأو  الفردية  املعاهد  قبل  املقدمة من  ، اخلدمات  بها  املتعلقة  املالية  والوظائف  الإعالنات 
التجارية لغر�س ا�ستخدام اأو اإدارة امل�ساريع ال�سناعية والتجارية وخدمات �سركات الإعالم 
لغر�س التوا�سل مع العمالء والإعالنات بجميع الو�سائل والو�سائط املتعلقة باأنواع املبيعات 
ونقل  وتنظيم  وت�سنيف  وتاأليف  ون�سخ  واإيداع  ت�سجيل  خدمات  ذلك  فـي  مبا  واخلدمات 
املرا�سالت املكتوبة وال�سوتية وت�سنيف بيانات الريا�سيات والبيانات الإح�سائية وخدمات 
وكالة الإعالم وخدمات الإعالنات من خالل توزيع الن�سرات املبا�سرة اأو عن طريق الربيد . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املجل�س الوطني لل�سياحة 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 24624 الدوحة ، قطر
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137227
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، تخزين  والقنوات  وال�سكك احلديدية  والرب  والبحر  باجلو  املنتجات  اأو  الأ�سخا�س  نقل 
والنقل  النقل  وموانئ  محطات  با�ستخدام  ال�سركات  تقدمها  التي  اخلدمات   ، الب�سائع 
واخلدمات املتعلقة بتاأجري مركبات النقل ، اخلدمات املتعلقة بال�سحب البحري والتفريغ 
واإدارة  ت�سغيل   وخدمات  وحمولتها  الإنقاذ  و�سفن  والأر�سفة  املوانئ  واإدارة  وت�سغيل  
املطارات وخدمات التغليف اأو التعبئة وخدمات تنظيم الرحالت ال�سياحية ونقل الب�سائع 

وبالتحديد ر�سوم وتواريخ وو�سيلة النقل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املجل�س الوطني لل�سياحة 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 24624 الدوحة ، قطر
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/30

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137228
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأفراد  يقدمها  التي  باخلدمات  املتعلقة  الرتفيهية  واخلدمات  التعليمية  اخلدمات 
وال�سلطات واملعاهد املتخ�س�سة فـي حت�سني الإن�سان واحليوان واخلدمات الرتفيهية التي 

تنتج ال�سعادة وتعزز الأ�سخا�س . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املجل�س الوطني لل�سياحة 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 24624 الدوحة ، قطر
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138270
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة امل�سروعات التجارية وال�سناعية البيع باجلملة والتجزئة التجارة فـي منتجات الألبان 
التجارة فـي املواد الغذائية ا�ستريات قطع غيار ومعدات امل�سانع التجارة فـي املوا�سي احلية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سنع الأنعام لالإنتاج احليواين 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138272
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التجارة فـي املواد الغذائية النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيكو وال�ساغو والنب 
ال�سطناعي الدقيق وامل�ستح�سراات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات 
اخلل  واخلردل  امللح  اخلبيز  وم�سحــوق  اخلميــرة  الأ�ســود  والع�ســل  النحــل  ع�ســل  املثلجة 

وال�سل�سات التوابل البهارات الثلج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سنع الأنعام لالإنتاج احليواين 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الدوحة ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138273
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النقانق  املفرومة  اللحوم  اللحوم  الألبان  ومنتجات  الألبان  احلليب  ومنتجات  احلليب 
والهربجر واملرتديال الأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد خال�سات اللحم فواكه وخ�سراوات 
بال�سكر  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  جيلي  هالم  ومطهوة  وجمففة  وجممدة  محفوظة 

البي�س احلليب ومنتجات احلليب الزيوت والدهون املعدة لالأكل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سنع الأنعام لالإنتاج احليواين 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الدوحة ، قطر
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138275
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سماد الع�سوي الكيماويات امل�ستخدمة فـي ال�سناعة والبحث العلمي وكذلك فـي الزراعة 
والب�ستنة وزراعة الغابات راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة وبال�ستيك غري معالج اأ�سمدة 
املواد  حلفظ  كيميائية  مواد  املعادن  وحلام  �سقي  م�ستح�سرات  النريان  اإخماد  مركبات 

الغذائية مواد دباغة مواد الل�سق امل�ستخدمة فـي ال�سناعة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سنع الأنعام لالإنتاج احليواين 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الدوحة ، قطر
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138862
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات لتح�سري و�سنع امل�سروبات ، ع�سري التفاح )�سيدار( غري كحويل ، كوكتيالت 
 ، ، م�سروبــات ع�سري فواكه غري كحولية  ، خال�سات فواكه غيــر كحوليــة  غري كحولية 

ع�سائر فواكه ، ع�سري عنب ، م�سروبات غري كحولية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة راين ريفري�سمينت�س �س.م.ح 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب رقم 1306 - ال بي 19 ، جبل علي ، دبي ، الإمارات العربية 
املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/6
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140055
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات ال�سباكة وال�سرف ، مثل مانعات ال�سحوم وموانع املطرقة املائية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بلمبينج اند درينج ان�ستوت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 800 ترنبايك �سرتيت �سويت 300 ، نورث اأندوفر ما�سات�سو�ست�س ، 
الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141016
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمـــات من�ســة احلفــــر وتقديـم الختبـار والتفتيــ�س والعتمــــاد
 ملعــدات احلفــر . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نا�سيونال اأنريجي �سريفي�سيز ري يونايتد كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

 ، تاون  رود   ، الثاين  كاي  ويكهام   ، هاو�س  ريرت   ، ال�ساد�س  الطابق   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
تورتول فـي جي 1110 ، جزر فريجن الربيطانية ، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/19
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141017
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تتبع وحتديد اأبار النفط ومعاجلته و اإزالة املعدات اأو الأدوات املفقودة اأو العالقة من داخل 
اأو على وحدة  اأدوات متخ�س�سة منت�سرة على جهاز احلفر  اأو الغاز با�ستخدام  بئر النفط 
اأنابيب ملفوفة و�سليكلني )�سلك منفرد ي�ستخدم لت�سغيل جمموعة من الأدوات فـي اأ�سفل 
اأو املقايي�س داخل  اأغرا�س( ون�سر ومعاجلة ال�سمامات واأدوات املقاب�س  حفرة البئر لعدة 

اآبار النفط اأو الغاز با�ستخدام كابل معدين . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نا�سيونال اأنريجي �سريفي�سيز ري يونايتد كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

 ، تاون  رود   ، الثاين  كاي  ويكهام   ، هاو�س  ريرت   ، ال�ساد�س  الطابق   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
تورتول فـي جي 1110 ، جزر فريجن الربيطانية ، اململكة املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/19
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141215
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات برجمة الكمبيوتر ون�سخ برامج الكمبيوتر وا�ست�سارات برامج الكمبيوتر وت�سميم 
برامج كمبيوتر وحتميل برامج كمبيوتر و�سيانة برامج كمبيوتر وحتديث برامج كمبيوتر 
وحتليل اأنظمة كمبيوتر وت�سميم اأنظمة كمبيوتر وتفعيل مواقع الإنرتنت وحتميل برامج 
من  الو�سول  طريق  عن  الكمبيوتــر  اأنظمة  ومراقبــة  كمبيوتر  برامج  و�سيانة  كمبيوتر 
بعيد وخدمات حماية الكمبيوتر مــن الفريو�ســات وتزويد محركات بحث على الإنرتنت 
والبحث  ال�سبكة  خــوادم  وتاأجيــر  كمبيوتر  برامج  وتاأجري  الكمبيوتر  بيانات  واإ�سرتجاع 
والتطوير لالآخرين وتزويد محركات بحث على الإنرتنت وتاأجري خوادم ال�سبكة وت�سميم 

برامج كمبيوتر وحتديث برامج كمبيوتر .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة كود اينجنز �سوفت وير ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مكتب رقم:2409 ملك هيما غاري بندول، بر دبي ، اخلليج التجاري ، 
دبي ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141220
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكمالت غذائية لغايات طبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ديفارت لب لل�سناعات الدوائية �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فيال 178 �سارع 8 املنطقة الأولى ، التجمع اخلام�س القاهرة ، م�سر
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

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

-146-



اجلريدة الر�سمية العدد )1372(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141221

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكمالت غذائية لغايات طبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ديفارت لب لل�سناعات الدوائية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فيال 178 �سارع 8 املنطقة الأولى ، التجمع اخلام�س القاهرة ، م�سر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141222

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكمالت غذائية لغايات طبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ديفارت لب لل�سناعات الدوائية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فيال 178 �سارع 8 املنطقة الأولى ، التجمع اخلام�س القاهرة ، م�سر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141223

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكمالت غذائية لغايات طبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ديفارت لب لل�سناعات الدوائية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فيال 178 �سارع 8 املنطقة الأولى ، التجمع اخلام�س القاهرة ، م�سر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141224

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

كب�سولت لغايات �سيدلنية ، مكمالت غذائية لغايات طبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ديفارت لب لل�سناعات الدوائية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فيال 178 �سارع 8 املنطقة الأولى ، التجمع اخلام�س القاهرة ، م�سر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141225
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حبوب م�سادة للتاأك�سد ، كب�سولت لغايات �سيدلنية ، مكمالت غذائية لغايات طبية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ديفارت لب لل�سناعات الدوائية �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فيال 178 �سارع  8 املنطقة الأولى ، التجمع اخلام�س القاهرة ، م�سر
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141226
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات فاحته لل�سهية غري كحولية ، م�سروبات غري كحولية ، م�ستح�سرات لتح�سري 
امل�سروبات ، كوكتيالت غري كحولية ، ليمونا�سة ، م�سروبات غري كحولية ، خال�سات فواكه 
غري كحولية ، �سربات)م�سروبات( ، ع�سري فاكهة مركز لعمل امل�سروبات ، ع�سري فاكهة 

مركز لعمل الليمونادا . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سافورا لل�سناعات الغذائية �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 239475 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141227
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكمالت غذائية لغايات طبية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ديفارت لب لل�سناعات الدوائية �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : م�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فيال 178 �سارع  8 املنطقة الأولى ، التجمع اخلام�س القاهرة ، م�سر
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141258
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

القهوة وال�ساي والكاكاو والنب ال�سناعي و الأرز والتابيوكا وال�ساغو و الدقيق وامل�ستح�سرات 
الأ�سود واخلمرية  والع�سل  واجلليد  واحللويات  واملعجنات  واخلبز  امل�سنوعة من احلبوب 

والبيكنج بودر وملح وخردل واخلل وال�سل�سات )التوابل( والبهارات والثلج . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جمموعة وافر العاملية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : ال�سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الريا�س 11372 ، �س.ب : 301222 �سارع العليا ، عمائر ال�سريكون ، مبني 
رقم 14 ، طابق رقم 4 ، مكتب رقم 403 ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141259
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

طفايات احلريق وجهاز اإطفاء حريق و�سنابري احلريق ومر�سات اإطفاء احلريق وكا�سفات 
احلريق واأجهزة اإنذار الغاز وجهاز حتذير �سد ال�سرقة و�سفارات كهربائية واأدوات واأجهزة 
اإلكرتونية واأجزائها وكا�سفات الدخان وكا�سفات احلرارة وقواعد تركيب  ات�سالت واآلت 
بربامج  حتكم  ولوحات  قيا�س  وحدات  يدوية  ات�سال  ونقاط  �سوتية  وكا�سفات  للكا�سف 

واأنظمة احلا�سوب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نايتان كومبني ، األ تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 54 - 5، 1 - �سومي �سا�سازوكا، �سيبويا - كو ، طوكيو 151 - 8535 ، 
اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141260
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التجارية للرتخي�س  والإدارة  العمل  والأخبار عن  واملعلومات  والإعالن  الدعاية  خدمات 
للب�سائع واخلدمات لالآخرين واملعلومات التجارية وامل�سورة للم�ستهلكني )متجر امل�سورة 
امل�ستهلك( وعر�س ال�سلع وعر�س الب�سائع على و�سائل الت�سال لأغرا�س البيع بالتجزئة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريتيل ورلد ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ويكهامز كاي 1، رودتاون ، تورتول ، جزر العذراء الربيطانية 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141508

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأثاث )البيع باجلملة لالأثاث املنزيل( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جنم �سحار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141509

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات امل�ساتل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زهرة اللوز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141510

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جموهرات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حممد بن نا�سر البطيني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141008

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري العقارات ، خدمات وكالت العقارات ، ال�سم�سرة ، تثمني العقارات ، اإدارة العقارات ، 

مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنيــة ، ال�ســـوؤون العقاريــــة ، تاأجري ال�سقق ، خدمات �سم�سرة 

التخلي�ض اجلمركي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو �سلوى الرحبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )94/7( من قانــون حقوق امللكية ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2008/67 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 3511
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 1996/6/12م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 568 فـي 1996/2/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري ) يو كيه( اآي 
بي ليميتيد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اجنلرتا ، �سي ات�ش 62 
4 زد دي اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 73473
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/5/3م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 990 فـي 2012/11/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري ) يو كيه( اآي 
بي ليميتيد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اجنلرتا ، �سي ات�ش 62 
4 زد دي اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 73474
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/5/3م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 990 فـي 2012/11/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري ) يو كيه( اآي 
بي ليميتيد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اجنلرتا ، �سي ات�ش 62 
4 زد دي اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 73475
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2013/5/3 م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 990 فـي 2012/11/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري ) يو كيه( اآي 
بي ليميتيد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : يونليفر بي ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بورت �سناليت ، ويرال ، مري�سي�سايد اجنلرتا ، �سي ات�ش 62 
4 زد دي اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م

-155-



اجلريدة الر�سمية العدد )1372(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 61493
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/5 م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 924 فـي 2010/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ات�ش اف �ستورز رياليزي�سنز ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هاو�ش اوف فريزير براندز ملتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : يونت ايه ، بروك بارك اي�ست ، �سريبروك ، ان جي 20 8 ار 
واي اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/20م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 61494
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/5 م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 924 فـي 2010/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ات�ش اف �ستورز رياليزي�سنز ليمتد
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هاو�ش اوف فريزير براندز ملتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : بريطانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : يونت ايه ، بروك بارك اي�ست ، �سريبروك ، ان جي 20 8 ار 
واي اململكة املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 61495

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/5 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 924 فـي 2010/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ات�ش اف �ستورز رياليزي�سنز ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هاو�ش اوف فريزير براندز ملتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : يونت ايه ، بروك بارك اي�ست ، �سريبروك ، ان جي 20 8 ار 

واي اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 61693

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/5 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 924 فـي 2010/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ات�ش اف �ستورز رياليزي�سنز ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هاو�ش اوف فريزير براندز ملتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : يونت ايه ، بروك بارك اي�ست ، �سريبروك ، ان جي 20 8 ار 

واي اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 61694

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/5 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 924 فـي 2010/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ات�ش اف �ستورز رياليزي�سنز ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هاو�ش اوف فريزير براندز ملتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : يونت ايه ، بروك بارك اي�ست ، �سريبروك ، ان جي 20 8 ار 

واي اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 61695

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 20

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/5 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 924 فـي 2010/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ات�ش اف �ستورز رياليزي�سنز ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هاو�ش اوف فريزير براندز ملتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : يونت ايه ، بروك بارك اي�ست ، �سريبروك ، ان جي 20 8 ار 

واي اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م

-158-



اجلريدة الر�سمية العدد )1372(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 61696

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/3/5 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 924 فـي 2010/1/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ات�ش اف �ستورز رياليزي�سنز ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هاو�ش اوف فريزير براندز ملتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : يونت ايه ، بروك بارك اي�ست ، �سريبروك ، ان جي 20 8 ار 

واي اململكة املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/10/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 25107

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2004/10/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : فايزر انك 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اب جون يو ا�ش 1 ال ال �سي 

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

الوليات   10017 واي  ان   ، نيويورك  �سارع   42 اي�ست   235  : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

املتحدة الأمريكية 
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/9/23م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 101292

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/2/28 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1170 فـي 2016/11/13م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري ليميتيد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هيندو�ستان يونيلفر ليميتد

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

ت�ساكـــــــال،   ، مـــارج  �ساوانـــت  بـــى.دى.  هــــاو�ش  يونيلــفـــر   : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

اآندهريي )اإي�ست( ، ماهارا�سرتا 400099 ، الهند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/12/3م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 101293

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/10/31 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1200 فـي 2017/7/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري ليميتيد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هيندو�ستان يونيلفر ليميتد

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

ت�ساكـــــــال،   ، مـــــارج  �ساوانـــت  بـــى.دى.  هــاو�ش  يونيــــلفــــر   : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

اآندهريي )اإي�ست( ، ماهارا�سرتا 400099 ، الهند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/12/3م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 101294

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/2/28 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1164 فـي 2016/10/2م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جالك�سو �سميث كالين كون�سيومر هيلثكري ليميتيد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : هيندو�ستان يونيلفر ليميتد

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

ت�ساكـــــــال،   ، مـــــارج  �ساوانـــت  بـــى.دى.  هــاو�ش  يونيــــلفــــر   : �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

اآندهريي )اإي�ست( ، ماهارا�سرتا 400099 ، الهند
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الهند

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/12/3م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 43936

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2008/4/16 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 851 فـي 2007/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ليليوايت�ش ليمتد 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سبورت�سدايريكت . كوم ريتيل ليميتد 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : يونيت ايه ، بروك بارك اي�ست ، �سريبروك ان جي 20 8 ار 

واي ، اململكة املتحدة  
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : اململكة املتحدة  

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 101496

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/4/24 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1173 فـي 2016/12/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ال�سعد العاملية �ش.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : دانة الريف الوطنية للتجارة - تو�سية

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 3 ر.ب : 312 ، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/12/21 م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 12/22/ 2020م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 112498

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/5/6 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1232 فـي 2018/2/25م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ال�سعد العاملية �ش.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : دانة الريف الوطنية للتجارة - تو�سية

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 3 ر.ب : 312 ، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/12/21 م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 12/22/ 2020م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 130850

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/1/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1318 فـي 2019/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : �سركة باحمط التجارية )املنطقة احلرة ب�ساللة( �ش.م.م 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : جلد لال�ستثمار �ش.�ش.و 
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 87 ر.ب : 211 ، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/22 م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/11/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :9051 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/7/22 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 678 فـي 2000/2/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بيكون �سويت�ش اند �سوكولت�ش ) بروبريرتي ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : تايغر فود براندز انتليكت�سيوال بروبرتي هولدينج كومباين 

)بي تي واي( ليمتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : جنوب اأفريقيا - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة جنوب افريقية ، 3010 ويليام نيكول درايف ، بريان�ستون 

2021 ، جنوب اأفريقيا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/6/3 م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :9055 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/7/22 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 678 فـي 2000/2/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بيكون �سويت�ش اند �سوكولت�ش ) بروبريرتي ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : تايغر فود براندز انتليكت�سيوال بروبرتي هولدينج كومباين 

)بي تي واي( ليمتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : جنوب اأفريقيا - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة جنوب افريقية ، 3010 ويليام نيكول درايف ، بريان�ستون 

2021 ، جنوب اأفريقيا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/6/3 م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :9057 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/7/22 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 678 فـي 2000/2/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بيكون �سويت�ش اند �سوكولت�ش ) بروبريرتي ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : تايغر فود براندز انتليكت�سيوال بروبرتي هولدينج كومباين 

)بي تي واي( ليمتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : جنوب اأفريقيا - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة جنوب اأفريقية ، 3010 ويليام نيكول درايف ، بريان�ستون 

2021 ، جنوب اأفريقيا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/6/3 م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة :9058 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2001/7/22 م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 678 فـي 2000/2/9م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : بيكون �سويت�ش اند �سوكولت�ش ) بروبريرتي ( ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : تايغر فود براندز انتليكت�سيوال بروبرتي هولدينج كومباين 

)بي تي واي( ليمتد
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : جنوب اأفريقيا - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سركة جنوب افريقية ، 3010 ويليام نيكول درايف ، بريان�ستون 

2021 ، جنوب اأفريقيا
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/6/3 م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/22م
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ا�ستــدراك
قــــد وقع خطاأ مـــادي عنـــد  اأنــه  اإلــى  تنــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــــة وترويــج اال�ستثمــار 
ن�ســــر بيانـــات ت�سجيل العالمــــات التجاريــــة اأرقـــام )140373 ، 140374 ، 140377( ، املن�سورة 
فـي اجلريدة الر�سمية العــــــدد )1371( ، ال�ســــادر بتاريــــــخ 5 جمادى االأولى 1442هـ ، املوافــــــق 

20 دي�سمبــــر 2020م ، اإذ وردت كاالآتي : 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140373
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة وبرامج الكمبيوتر ، واأجزائها وملحقاتها ، ال�ستخدامها مع جهاز لتحليل وت�سخي�ص 
غدة  وظائف  واختالل  العني  جفاف  وهي   ، العيون  واأمرا�ص  ميبوميان  غدد  ومراقبة 

امليبوميان .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جون�سون اأند جون�سون 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون جون�سون اند جون�سون بالزا نيو برون�سويك نيوجري�سي 08933 ، 
الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140374
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واختالل وظيفة  العني  ، وهي جفاف  العيون  باأمرا�ص  املتعلقة  الطبية  املعلومات  توفـري 
غدة امليبوميان ، الأغرا�ص تعليمية .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جون�سون اأند جون�سون 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون جون�سون اند جون�سون بالزا نيو برون�سويك نيوجري�سي 08933 ، 

الواليات املتحدة االأمريكية 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140377

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االأجهزة واالأجهزة الطبية واأجزائها وملحقاتها امل�ستخدمة فـي حتليل وت�سخي�ص وعالج 

واأجزائه  طبي  جهاز   ، امليبوميان  غدة  وخلل  العني  جفاف  مثل  العيون  اأمرا�ص  ومتابعة 

وملحقاته للتعبري عن العوائق اأو االن�سدادات من غدد امليبوميان ال�سخان الطبي ي�ستخدم 

العني  املري�ص وبنية  اأي لتطبيق احلرارة على عني   ، الطبية  االأول لالأغرا�ص  املقام  فـي 

ذات ال�سلة لعالج اأمرا�ص العيون ، مثل جفاف العني واختالل وظائف غدة امليبوميان ، 

االأجهزة الطبية ، وهي العد�سات الال�سقة الطبية امل�ستخدمة فـي املقام االأول لالأغرا�ص 

الطبية التي حتتوي على عن�سر ت�سخني كهربائي لت�سخني غدد ميبوميان عند تثبيتها 

واأجهزة  اأجهزة  امليبوميان  غدة  وظائف  واختالل  العني  جفاف  لعالج  املري�ص  عني  على 

الت�سوير الطبي فـي طبيعة نظام يتاألف من عد�سة ب�سرية ، وكامريا ، وم�سباح ، وم�سباح 

LED ، ومقيا�ص طيف ، ي�ستخدم لتحليل وت�سخي�ص ومراقبة اأمرا�ص العيون ، اأي جفاف 

العني واختالل وظائف غدة امليبوميان التي تباع كوحدة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جون�سون اأند جون�سون 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ون جون�سون اند جون�سون بالزا نيو برون�سويك نيوجري�سي 08933 ، 

الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140373
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة وبرامج الكمبيوتر ، واأجزائها وملحقاتها ، ال�ستخدامها مع جهاز لتحليل وت�سخي�ص 
غدة  وظائف  واختالل  العني  جفاف  وهي   ، العيون  واأمرا�ص  ميبوميان  غدد  ومراقبة 

امليبوميان .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تري�ساين�ص ، انك  
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 510 كوتونـــوود درايـــف ميلبيتــــا�ص ، كاليفورنيــا 95035 ، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140374
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واختالل وظيفة  العني  ، وهي جفاف  العيون  باأمرا�ص  املتعلقة  الطبية  املعلومات  توفـري 
غدة امليبوميان ، الأغرا�ص تعليمية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تري�ساين�ص ، انك  
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 510 كوتونـــوود درايـــف ميلبيتــــا�ص ، كاليفورنيــا 95035 ، الواليات 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ص.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140377

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االأجهزة واالأجهزة الطبية واأجزائها وملحقاتها امل�ستخدمة فـي حتليل وت�سخي�ص وعالج 

واأجزائه  طبي  جهاز   ، امليبوميان  غدة  وخلل  العني  جفاف  مثل  العيون  اأمرا�ص  ومتابعة 

وملحقاته للتعبري عن العوائق اأو االن�سدادات من غدد امليبوميان ال�سخان الطبي ي�ستخدم 

العني  املري�ص وبنية  اأي لتطبيق احلرارة على عني   ، الطبية  االأول لالأغرا�ص  املقام  فـي 

ذات ال�سلة لعالج اأمرا�ص العيون ، مثل جفاف العني واختالل وظائف غدة امليبوميان ، 

االأجهزة الطبية ، وهي العد�سات الال�سقة الطبية امل�ستخدمة فـي املقام االأول لالأغرا�ص 

الطبية التي حتتوي على عن�سر ت�سخني كهربائي لت�سخني غدد ميبوميان عند تثبيتها 

واأجهزة  اأجهزة  امليبوميان  غدة  وظائف  واختالل  العني  جفاف  لعالج  املري�ص  عني  على 

الت�سوير الطبي فـي طبيعة نظام يتاألف من عد�سة ب�سرية ، وكامريا ، وم�سباح ، وم�سباح 

LED ، ومقيا�ص طيف ، ي�ستخدم لتحليل وت�سخي�ص ومراقبة اأمرا�ص العيون ، اأي جفاف 

العني واختالل وظائف غدة امليبوميان التي تباع كوحدة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تري�ساين�ص ، انك  

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 510 كوتونـــوود درايـــف ميلبيتــــا�ص ، كاليفورنيــا 95035 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/1

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

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

لـــذا لـــزم التنويـــه .
وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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ا�ستــدراك

عنـد  مـــادي  خطــاأ  وقــع  قـــد  اأنــه  اإلـى  اال�ستثمار  وترويج  وال�سناعـــــة  التجارة  وزارة  تنــوه 

ن�ســــر اإعالن بــدء اأعمال الت�سفيــــة ل�سركــــة احللول الهند�سية العاملية �ش.م.م ، املن�سور فـــي 

اجلريــــدة الر�سميــــــة الــعـــــدد )1369( ، الــ�ســــــادر بتاريـــــخ 20 ربيــــع الثانـــي 1442هـ ، املوافــــق 

6 دي�سمرب 2020م ، اإذ ورد ا�ســــم ال�سركـــة كاالآتــــي : 

" احللول الهند�سية العاملية - تو�سية "

وال�سحيــــح هــــو :

" احللول الهند�سية العاملية �ش.م.م "

لــــذا لــــزم التنويــــه .

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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مكتب االتقان لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مواهب الهرم للتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتب االتقان لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مواهب الهرم للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1178851 ، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

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

�ص.ب : 629 ر.ب : 320 بركاء
هاتف رقم : 99388192 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفر�سان للمواد الغذائية والتجارة - تو�سية

يعلن مكتب االتقان لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الفر�سان للمواد الغذائية 
والتجارة - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1346696 ، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

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

�ص.ب : 172 ر.ب : 323
هاتف رقم : 99338787 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خط البداية املتحدة للتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتب االتقان لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع خط البداية املتحدة 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1165286 ، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

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

�ص.ب : 114 ر.ب : 320
هاتف رقم : 92340005 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عمر عبد الرحمن النزواين للتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتب االتقان لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عمر عبد الرحمن النزواين 
وللم�سفي   ،  1210739 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

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

�ص.ب : 114 ر.ب : 320
هاتف رقم : 99236029 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراع وادي بني غافر للتجارة - ت�سامنية

غافر  بني  وادي  �سراع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  االمتياز  مكتب  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1209565 ، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم : 93025280 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراج وادي بني غافر احلديثة للتجارة - ت�سامنية

غافر  بني  وادي  �سراج  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  االمتياز  مكتب  يعلن 
 ،  1190090 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، ت�سامنية   - للتجارة  احلديثة 
اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم : 93025280 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق وادي بني غافر للتجارة - ت�سامنية

غافر  بني  وادي  �سروق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  االمتياز  مكتب  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1186816 ، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم : 93025280 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار وادي بني غافر للتجارة - ت�سامنية

غافر  بني  وادي  اأ�سوار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  االمتياز  مكتب  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1187738 ، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم : 93025280 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار ال�سويق املتحدة - ت�سامنية

يعلن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سوار ال�سويق املتحدة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1186048 ، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم : 93025280 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنائن ال�سويق للم�ساريع ال�ساملة - ت�سامنية

يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جنائن ال�سويق للم�ساريع 
ال�ساملة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1119329 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/8م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي :
والية �سحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق االأول

 �ص.ب : 70 ر.ب : 319
هاتف رقم :  26857088 - 99649962  فاك�ص رقم:26857087 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ص االمتياز للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

للتجارة  االمتياز  اأر�ض  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلن 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1186912 ، وفقا التفاق  واملقاوالت �ض.م.م ، وامل�سجلة لدى 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/8م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي :
والية �سحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق االأول

 �ص.ب : 70 ر.ب : 319
هاتف رقم :  26857088 - 79284367  فاك�ص رقم:26857087 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

مكتب الكـون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العهد االأهلية �ص.م.م
االأهلية  العهد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  الكـون - حما�سبون  يعلن مكتب 
�ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1217190 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/12/9م  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
اخلو�ص ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

 �ص.ب : 1124 ر.ب : 121ال�سيب
هاتف رقم : 99228511 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جاما العاملية �ص.م.م
يقــوم  اأنـه  واالقت�سادية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  النخبة  مكتب  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   ، العاملية �ض.م.م  �سركة جاما  بت�سفـيــة 
1149331 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/9م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

 �ص.ب : 756 ر.ب : 112روي
هاتف رقم : 24499858  فاك�ص رقم:24121336 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سراقة الفجر املا�سية �ص.م.م

يقــوم  اأنـه  واالقت�سادية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  النخبة  مكتب  يعلن 
بت�سفـيــة �سركة اإ�سراقة الفجر املا�سية �ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
، وللم�سفي وحـده حــــــق  بالرقـم 1134810 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/9م 
، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي  اأمــام الغـيــــر  متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

 �ص.ب : 756 ر.ب : 112روي
هاتف رقم : 24499858  فاك�ص رقم:24121336 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكندية الدولية �ص.م.م

يقــوم  اأنـه  واالقت�سادية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  النخبة  مكتب  يعلن 
بت�سفـيــة �سركة الكندية الدولية �ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
1234664 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/9م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

 �ص.ب : 756 ر.ب : 112روي
هاتف رقم : 24499858  فاك�ص رقم:24121336 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآل رحمة والقا�سم �ص.م.م

يقــوم  اأنـه  واالقت�سادية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  النخبة  مكتب  يعلن 
بت�سفـيــة �سركة اآل رحمـــة والقا�ســـم �ض.م.م ، وامل�سجلـــة لــــدى اأمانـــة ال�سجــل الـتجاري 
بالرقـم 1305097 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/13م ، وللم�سفي وحـده حــــــق 
، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي  اأمــام الغـيــــر  متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

 �ص.ب : 756 ر.ب : 112روي
هاتف رقم : 24499858  فاك�ص رقم:24121336 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإدارة املبتكرة �ص.م.م

يقــوم  اأنـه  واالقت�سادية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  النخبة  مكتب  يعلن 
بت�سفـيــة �سركة االإدارة املبتكرة �ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
1155421 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/9م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

 �ص.ب : 756 ر.ب : 112روي
هاتف رقم : 24499858  فاك�ص رقم:24121336 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد املحيط الهادي للتجارة �ص.م.م

يقــوم  اأنـه  واالقت�سادية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  النخبة  مكتب  يعلن 
ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ض.م.م  للتجارة  الهادي  املحيط  احتاد  �سركة  بت�سفـيــة 
وللم�سفي   ، 2020/12/13م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1322623 بالرقـم  الـتجاري 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

 �ص.ب : 756 ر.ب : 112روي
هاتف رقم : 24499858  فاك�ص رقم:24121336 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوف احلجر للتجارة �ص.م.م

يقــوم  اأنـه  واالقت�سادية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  النخبة  مكتب  يعلن 
بت�سفـيــة �سركة جوف احلجر للتجارة �ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
بالرقـم 1318413 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/13م ، وللم�سفي وحـده حــــــق 
، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي  اأمــام الغـيــــر  متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

 �ص.ب : 756 ر.ب : 112روي
هاتف رقم : 24499858  فاك�ص رقم:24121336 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

�سركة موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغافري لالإن�ساءات والتطوير �ص.م.م
�سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها   - قانونيون  حما�سبون   - م�سقط  موري�سون  �سركة  تعلن 
الغافري لالإن�ساءات والتطوير �ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
1139033 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/11/3م ، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــية  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
 �ص.ب : 2123 ر.ب : 112روي

هاتف رقم : 22060040  فاك�ص رقم:22060043 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــية
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأولى للخدمات الهند�سية املتخ�س�سة �ص.م.م

تعلن �سركة موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون - اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة االأولى 
للخدمات الهند�سية املتخ�س�سة �ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
1185891 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/11/3م ، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــية  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
 �ص.ب : 2123 ر.ب : 112روي

هاتف رقم : 22060040  فاك�ص رقم:22060043 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة الدولية الراقية للتجارة واخلدمات �ص.م.م

ال�سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها   - قانونيون  حما�سبون   - م�سقط  موري�سون  �سركة  تعلن 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ض.م.م  واخلدمات  للتجارة  الراقية  الدولية 
بالرقـم 1266007 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/11/3م ، وللم�سفية وحـدها حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
 �ص.ب : 2123 ر.ب : 112روي

هاتف رقم : 22060040  فاك�ص رقم:22060043 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــية
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القبعة الالمعة �ص.م.م

تعلن �سركة موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون - اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة القبعة 
الالمعة �ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1106265 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/11/3م ، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
 �ص.ب : 2123 ر.ب : 112روي

هاتف رقم : 22060040  فاك�ص رقم:22060043 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روعة اآ�سيا احلديثة �ص.م.م

اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة روعة  تعلن �سركة موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون - 
وفقا   ،  1151587 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ض.م.م  احلديثة  اآ�سيا 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�سفية   ، 2020/11/3م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
 �ص.ب : 2123 ر.ب : 112روي

هاتف رقم : 22060040  فاك�ص رقم:22060043 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــية
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد بن �سيف بن جنيم ال�سعدي للتجارة �ص.�ص.و

تعلن �سركة موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون - اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة خالد بن 
�سيف بن جنيم ال�سعدي للتجارة �ض.�ض.و ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
3244415 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/11/22م ، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
 �ص.ب : 2123 ر.ب : 112روي

هاتف رقم : 22060040  فاك�ص رقم:22060043 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــية

املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سندم للهند�سة واخلدمات �ص.م.م

يعلن املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�سندم للهند�سة 
واخلدمات �ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1092749 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/1/8م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي :
اخلوير - خلف بنك م�سقط - بناية �سماء حفيت - الطابق االأر�سي

 �ص.ب : 338 ر.ب : 118 - جممع احلارثي 
هاتف رقم : 24484107  فاك�ص رقم:24484726 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سني الرا�سدي للم�ساريع احلديثة �ص.م.م

يعلن املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ح�سني الرا�سدي 
 ،  1110607 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ض.م.م  احلديثة  للم�ساريع 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/8م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
اخلوير - خلف بنك م�سقط - بناية �سماء حفيت - الطابق االأر�سي

 �ص.ب : 338 ر.ب : 118 - جممع احلارثي 
هاتف رقم : 24484107  فاك�ص رقم:24484726 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلة ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  واالإدارية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  الرباعي  يعلن مكتب 
�سركة فلة ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
1012373 ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى 
علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان االآتـي : 
 �ص.ب : 23 ر.ب : 113  
هاتف رقم : 99565065 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلمد للتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
اجلمد للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1213054 ، وللم�سفي 
، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي  الغـيــــر  اأمــام  وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
 �ص.ب : 23 ر.ب : 113  
هاتف رقم : 99565065 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احل�سار للم�ساريع �ص.�ص.و

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  واالإدارية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  الرباعي  مكتب  يعلن 
�سركة احل�سار للم�ساريع �ض.�ض.و ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1180516 ، 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
 �ص.ب : 23 ر.ب : 113  
هاتف رقم : 99565065 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة الرنج�ص اجلديدة �ص.�ص.و

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  �سركة زهرة الرنج�ض اجلديدة �ض.�ض.و ، وامل�سجلة لدى 
1149416 ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي : 
 �ص.ب : 23 ر.ب : 113  
هاتف رقم : 99565065 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عي�سى وكري�ستو�ص العاملية �ص.م.م

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
�سركة عي�سى وكري�ستو�ض العاملية �ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
1288880 ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي : 
 �ص.ب : 23 ر.ب : 113  
هاتف رقم : 99565065 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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مكتب احل�سافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت االأماين لال�ستثمار �ص.م.م
يقــوم  اأنـه  واالقت�سادية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  احل�سافة  مكتب  يعلن 
الـتجاري  اأمانة ال�سجل  ، وامل�سجلة لدى  بت�سفـيــة �سركة بيت االأماين لال�ستثمار �ض.م.م 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/10/28م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،  1141875 بالرقـم 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

 �ص.ب : 171 ر.ب : 620  
هاتف رقم : 24486073 - 92385486 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهوان للزراعة �ص.م.م

يقــوم  اأنـه  واالقت�سادية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  احل�سافة  مكتب  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ض.م.م  للزراعة  بهوان  �سركة  بت�سفـيــة 
حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/11/30م  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق   ،  1237450
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

 �ص.ب : 171 ر.ب : 620  
هاتف رقم : 24486073 - 92385486 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد و�سركاءه العاملية �ص.م.م

يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
خالد و�سركاءه العاملية �ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1220339 ، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/11/22م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
اخلوير -  �سكة رقم : 4327 - مبني رقم : 2835 - الطابق الثالث - �سقة رقم : 310  

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

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

مكتب الفي�سل للتدقيق واال�ست�سارات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة في�سل العزيزي و�سريكه �ص.م.م

يعلن مكتب الفي�سل للتدقيق واال�ست�سارات املالية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة في�سل العزيزي 
و�سريكه �ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1342439 ، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
 �ص.ب : 1700 ر.ب : 131
هاتف رقم :92221302 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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مكتب الدقة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور دربات الربونزية للتجارة - ت�سامنية
الربونزية  دربات  �سخور  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الدقة  مكتب  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1282597 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/7/21م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي : 
والية �ساللة - �سارع 23يوليو - بناية ابن خلدون - الطابق الثاين

 �ص.ب : 2857 ر.ب : 211  
هاتف رقم : 23293548 - 92355943 - 95339277   

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار عوقد للمقاوالت �ص.م.م
للمقاوالت  عوقد  اإعمار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  البخيت  مكتب  يعلن 
�ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1225624 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
2020/12/15م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى 
العنوان  ال�سركـــة علــى  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  اجلميــع مراجعــــة 

االآتـي : 
والية �ساللة - �سارع ال�سلطان قابو�ص 

 �ص.ب : 115 ر.ب : 217  
هاتف رقم :97047100 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهاب للم�ساريع املحدودة �ص.م.م
يعلن مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سهاب للم�ساريع 
التفاق  وفقا   ،  1314320 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ض.م.م  املحدودة 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/7م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي : 
القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االول - مكتب رقم:28 

 �ص.ب : 428 ر.ب : 131  
هاتف رقم :24665355 فاك�ص رقم:24665350 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

�سعود بن �سامل بن اأحمد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حميط �سمائل للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية
يعلن �سعود بن �سامل بن اأحمد البو�سعيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حميط �سمائل للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1069451 ، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

 �ص.ب : 62 ر.ب : 134  
هاتف رقم :99315817 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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يو�سف بن مبارك بن �سليم املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساللة احلكماء �ص.م.م
احلكماء  �ساللة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املقبايل  �سليم  بن  مبارك  بن  يو�سف  يعلن 
�ض.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1050318 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2018/3/13م  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
حمافظة م�سقط

 �ص.ب : 3049 ر.ب : 111  
هاتف رقم :92124838 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

غازي بن حممد بن عامر العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضياج مرباط املتحدة للتجارة - ت�ضامنية
يعلن غازي بن حممد بن عامر العمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سياج مرباط املتحدة 
، وفقا  بالرقـم 1231848  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  ، وامل�سجلة لدى  للتجارة - ت�سامنية 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/11/30م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية مرباط - �ضارع الفتح
  هاتف رقم :92620889 

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

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اأحمد بن �سعيد بن �سليمان الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء �سعيد الرواحي املتحدة - ت�سامنية

يعلن اأحمد بن �سعيد بن �سليمان الرواحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبناء �سعيد الرواحي 
املتحدة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1083420  ، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي : 
والية نزوى - حمافظة الداخلية

  هاتف رقم :99770991 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

مكتب دار اخلربة لال�ست�سارات والتدقيق
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اي�سار بروجكت�ش عمان  �ش.م.م

بروجكت�س  اي�سار  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  والتدقيق  لال�ست�سارات  اخلربة  دار  مكتب  يعلـن 
، عـــن انتهاء  الـتجـــــاري بالرقـــم 1180088  اأمانـــــة ال�سجـــــل  لـــــدى  ، وامل�سجلــــة  عمان �س.م.م 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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عبداحلكيم بن عامر بن علي احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املحيط ال�صا�صع للتجارة واملقاوالت - تو�صية

ال�سا�سع  املحيط  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  احلجري  علي  بن  عامر  بن  عبداحلكيم  يعلـن 
بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سيـــة   - واملقــــاوالت  للتجــــارة 

1103091 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جزيرة حميط الهادي للتجارة - تو�صية

يعلـن عبداحلكيم بن عامر بن علي احلجري ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة جزيرة حميط الهادي 
عـــن   ،  1172315 بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سية   - للتجارة 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مروج اجلبال العالية للتجارة - تو�صية

يعلـن عبداحلكيم بن عامر بن علي احلجري ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة مروج اجلبال العالية 
عـــن   ،  1116001 بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سية   - للتجارة 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صرق الراكة للتجارة - تو�صية

يعلـن عبداحلكيم بن عامر بن علي احلجري ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة �سرق الراكة للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1040783 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفن املميز للديكور - تو�صية

يعلـن عبداحلكيم بن عامر بن علي احلجري ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة الفن املميز للديكور - 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1110251 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صحراء بدية الذهبية للتجارة - تو�صية

يعلـن عبداحلكيم بن عامر بن علي احلجري ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة �سحراء بدية الذهبية 
عـــن   ،  1115719 بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سية   - للتجارة 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بدية للديكور - تو�صية

 - للديكور  بدية  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  احلجري  علي  بن  عامر  بن  عبداحلكيم  يعلـن 
تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1114009 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جزيرة حميط الراكة للتجارة - تو�صية

يعلـن عبداحلكيم بن عامر بن علي احلجري ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة جزيرة حميط الراكة 
عـــن   ،  1114747 بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، تو�سية   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صموخ الوادي للتجارة - تو�صية

الوادي  �سموخ  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  احلجري  علي  بن  عامر  بن  عبداحلكيم  يعلـن 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1004493 ، عـــن 

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

غالية بنت �صلطان بن �صقر اليحمدية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الزبرجد االأحمر للتجارة - تو�صية

تعلـن غالية بنت �سلطان بن �سقر اليحمدية ب�سفـتها امل�سفـية ل�سركــة الزبرجد االأحمر 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1148757 ، عـــن 

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

اإخال�ص بنت �صامل بن ن�صري ال�صيابية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كوخ احلناء �ص.م.م

 ، �ش.م.م  كوخ احلناء  ل�سركــة  امل�سفـية  ب�سفـتها  ال�سيابية  ن�سري  بن  �سامل  بنت  اإخال�ش  تعلـن 
وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1302877 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــية

خديجة بنت خليفة بن ح�صني املفرجية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صواء �صماء بهالء للتجارة - ت�صامنية

تعلـن خديجة بنت خليفة بن ح�سني املفرجية ب�سفـتها امل�سفـية ل�سركــة اأ�سواء �سماء بهالء 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1044281 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــية
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اأحمد بن �صيف بن يا�صر ال�صق�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املحالت العربية للتجارة - ت�صامنية

يعلـن اأحمد بن �سيف بن يا�سر ال�سق�سي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة املحالت العربية للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1089564 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

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

عبداللـه بن زاهر بن عبداللـه ال �صيخ
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة عبداللـه بن زاهر وحممد بن علي القم�صوعي للتجارة - ت�صامنية

زاهـــر  امل�سفـي ل�سركــة عبداللــــه بن  �سيـــخ  ب�سفـته  ال  يعلـن عبداللـه بن زاهر بن عبداللـــه 
وحممد بن علي القم�سوعي للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري 

بالرقـــم 5053889 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بهالء للمياه - ت�صامنية

يعلـن عبداللـه بن زاهر بن عبداللـه ال �سيخ ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة بهالء للمياه - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 5102006 ، عـــن انتهاء 

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

م�صطفى بن عبداللـه بن م�صعود ال�صكيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صوار ب�صياء للتجارة �ص.م.م

يعلـن م�سطفى بن عبداللـه بن م�سعود ال�سكيلي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة اأ�سوار ب�سياء للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 5121809 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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خمي�ص بن عبداللـه بن خمي�ص الربخي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صوء االأبي�ص للتجارة - ت�صامنية

االأبي�ش  ال�سوء  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  الربخي  خمي�ش  بن  عبداللـه  بن  خمي�ش  يعلـن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 5129184 ، عـــن 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة �صليمان بن �صيف العلوي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلـن خمي�ش بن عبداللـه بن خمي�ش الربخي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة �سليمان بن �سيف 
العلوي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 

5073472 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

عبداللـه بن مبارك بن عبيد الربعاين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صحوة بهالء للتجارة - ت�صامنية

يعلـن عبداللـه بن مبارك بن عبيد الربعاين ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة �سحوة بهالء للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 5121361 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

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

�صعيد بن عبداللـه بن �صعيد املفرجي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرونق العجيب للتجارة �ص.م.م

يعلـن �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد املفرجي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة الرونق العجيب للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1213617 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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مكتب االمتياز لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صراج �صيان للتجارة - ت�صامنية

 - للتجارة  �سيان  �سراج  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  احل�سابات  لتدقيق  االمتياز  مكتب  يعلـن 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1217528 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نربا�ص �صيان للتجارة - ت�صامنية

 - للتجارة  �سيان  نربا�ش  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  احل�سابات  لتدقيق  االمتياز  مكتب  يعلـن 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1217515 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

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

مكتب الكـون - حما�صبون قانونيون
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة األفا للخدمات الفنية �ص.م.م

الفنية  األفا للخدمات  امل�سفـي ل�سركــة  الكـون - حما�سبون قانونيون - ب�سفـته  يعلـن مكتب 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1088262 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

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

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صخور الواعدة االأهلية �ص.م.م

يعلـن مكتب الكـون - حما�سبون قانونيون - ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة �سخور الواعدة االأهلية 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1240039 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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مكتب النخبة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة نيفي بلو  �ش.م.م

امل�سفـي  ب�سفـته  واالقت�سادية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  النخبة  مكتب  يعلـن 
اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1085968 ،  لـــــدى  ل�سركــة نيفي بلو �ش.م.م ، وامل�سجلــــة 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية لل�صركة الدولية للت�صويق  �ش.م.م

امل�سفـي  ب�سفـته  واالقت�سادية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  النخبة  مكتب  يعلـن 
بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  للت�سويق  الدولية  لل�سركــة 

1299131 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

مكتب علي الدح - حما�صبون قانونيون
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة القرم املتحدة للنفط والغاز  �ش.م.م

يعلـن مكتب علي الدح - حما�سبون قانونيون - ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة القرم املتحدة للنفط 
والغاز �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1174396 ، عـــن انتهاء 

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

جمال بن دو�صمبيه بن �صفر البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مرتفعات النجد للحج والعمرة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن جمال بن دو�سمبيه بن �سفر البلو�سي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة مرتفعات النجد للحج 
والعمرة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1792911 ، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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فهد بن حمد بن �صليمان العامري
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اأبراج املعبيلة الف�صية للتجارة �ص.م.م

املعبيلة  اأبراج  م�ساريع  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  العامري  �سليمان  بن  حمد  بن  فهد  يعلـن 
 ، بالرقـــم 1160527  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، للتجارة �ش.م.م  الف�سية 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

حممد بن علي بن ح�صن اللواتي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأطل�ص الدولية لال�صتثمار �ص.م.م

اأطل�ش الدولية لال�ستثمار  يعلـن حممد بن علي بن ح�سن اللواتي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1593641 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

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

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بيت اال�صتثمار للخدمات والتجارة �ص.م.م

للخدمات  اال�ستثمار  بيت  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  اللواتي  ح�سن  بن  علي  بن  حممد  يعلـن 
والتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1583247 ، عـــن انتهاء 

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

 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع امل�صار �ص.م.م

 ، �ش.م.م  امل�سار  م�ساريع  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  اللواتي  ح�سن  بن  علي  بن  حممد  يعلـن 
وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1464825 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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 اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جمموعة دارا التجارية �ص.م.م

التجارية  امل�سفـي ل�سركــة جمموعة دارا  اللواتي ب�سفـته  يعلـن حممد بن علي بن ح�سن 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1551752 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بوابة اخلليج لالأغذية �ص.م.م

لالأغذية  اخلليج  بوابة  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  اللواتي  بن ح�سن  علي  بن  يعلـن حممد 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1767208 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دارا لل�صناعة واخلدمات �ص.م.م

يعلـن حممد بن علي بن ح�سن اللواتي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة دارا لل�سناعة واخلدمات 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1420666 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية لل�صركة االأهلية ل�صناعة املنتجات الورقية �ص.م.م

يعلـن حممد بن علي بن ح�سن اللواتي ب�سفـته امل�سفـي لل�سركــة االأهلية ل�سناعة املنتجات 
عـــن   ،  1464027 بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  الورقيـــة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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طالل بن ح�صن بن زهران البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املدينة املتطورة الإدارة امل�صاريع �ص.م.م

يعلـن طالل بن ح�سن بن زهران البلو�سي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة املدينة املتطورة الإدارة 
عـــن   ،  1177361 بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  امل�ساريع 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االإبداع االأول للتجارة �ص.م.م

يعلـن طالل بن ح�سن بن زهران البلو�سي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة االإبداع االأول للتجارة  
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1028334 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع �صم�ص ال�صباح الوطنية �ص.م.م

يعلـن طالل بن ح�سن بن زهران البلو�سي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة م�ساريع �سم�ش ال�سباح 
عـــن   ،  1010208 بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، �ش.م.م  الوطنية 

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

حميد بن علي بن حميد البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صقور جمز املتحدة للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلـن حميد بن علي بن حميد البادي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة �سقور جمز املتحدة للتجارة 
واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1114299 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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نادر بن ذياب بن اأحمد ال�صبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بركة �صحار للتجارة - ت�صامنية

 - للتجارة  �سحار  بركة  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  ال�سبلي  اأحمد  بن  ذياب  بن  نادر  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،  1239505 بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية 

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

جمعة بن عبداللـه بن يو�صف البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الوطنية للمظالت �ص.م.م

يعلـن جمعة بن عبداللـه بن يو�سف البلو�سي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة الوطنية للمظالت 
�ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1159111 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز الرقي للم�صاريع وخدمات التدريب �ص.م.م

يعلـن جمعة بن عبداللـه بن يو�سف البلو�سي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة مركز الرقي للم�ساريع 
وخدمات التدريب �ش.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1045907 ، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

حمود بن طالب بن بدر ال�صق�صي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صبكات اخلم�ص �ص.م.م

يعلـن حمود بن طالب بن بدر ال�سق�سي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة ال�سبكات اخلم�ش �ش.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1008775 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صبكة الربط �ص.م.م

 ، �ش.م.م  الربط  �سبكة  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  ال�سق�سي  بدر  بن  طالب  بن  حمود  يعلـن 
وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1019990 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

�صعيد بن بخيت بن حماد العوائد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة واحة طاقة ال�صاملة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن �سعيد بن بخيت بن حماد العوائد ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة واحة طاقة ال�ساملة للتجارة 
 ، بالرقـــم 1179471  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - واملقاوالت 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي

اأمين بن حممد بن �صعيد فا�صل 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة حممد �صعيد م�صلم فا�صل واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�صية

يعلـن اأمين بن حممد بن �سعيد فا�سل ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة حممد �سعيد م�سلم فا�سل 
واأوالده للتجارة واملقاوالت - تو�سية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 

2058898 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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