
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1373(                                                                              ال�سنـــــــــــــة اخلم�ســــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

العا�ســــرة  اخلم�سيــــة  التنميــــة  خطــــة  باعتمــــاد  مر�ســـــوم �سـلطانـــــي رقـــــم 2021/1 
2021م - 2025م . 

للدولــــــة  العامــــة  امليزانيـــــة  علـــى  بالت�سديـــــــق  مر�ســـــوم �سـلطانـــــي رقـــــم 2021/2 
لل�سنــــة املاليـــة 2021م . 

بـــرد اجلن�سيـــة العمانيــــة .  مر�ســـــوم �سـلطانـــــي رقـــــم 2021/3 
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات 

                                    هيئــة تنظيــم االت�ســاالت
تقدمي  ر�سوم  بتحديد   2020/12/2 فــــي  �سـادر    2020/91 رقــــــــــــــــــــــــــــم  قــــــــــــــــــــــــــرار 

اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة .
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة

                                      وزارة العمـــــل
اإعـــالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة .    

                                                              وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
الإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة .
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها .

رقم 
ال�سفحة
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اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
الفار�سي  بن عبداللـه  يو�سف  بن  ل�سركة عبداللـه  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعــالن عن 

و�سريكه - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمموعة اأبناء الولية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سوار الفخر املتحدة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العمران املميز للمقاولت - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء عربي - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ستثمار والأعمال التجارية - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلظ احل�سن �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربكة للتوزيع والتجارة ال�ساملة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار العاملية للمقاولت والبناء �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مغ�سلة مزون - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سبح للبيتزا والفطائر �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد �سحار الع�سرية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون للم�ساريع املميزة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز العائلة الطبي �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سوافـي للمطاعم واملقاهي �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفنار الذهبي �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهند�ش لالإن�ساءات - تو�سية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عامل النور للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سواق الوطنية للهدايا املميزة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وليد الدولية لال�ستثمار �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج بيجنج هينج يو �ش.م.م .

للتجارة  الوطنية  املـــدن  خــط  م�ساريع  ل�سركة  الت�سفـية  اأعــمــال  بــدء  عــن  اإعـــالن 
واملقاولت �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سعادة للتن�سيق الطبي �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مالحة ) �سركة منطقة حرة ( �ش.م.م .
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سباح الدولية للمقاولت �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة �سحار للمنتجات النفطية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كناري ال�سمال احلديثة للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عالمة الأر�ش العاملية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريتا للتجارة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور الفلج املتميزة للتجارة واملقاولت - 

ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املا�سة الذهبية العاملية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة براحة املدينة املتكاملة للتجارة واملقاولت - 
ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سمال فلج العوهي الوطنية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبوليث ال�سيادي للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلبال الرا�سية الوطنية للتجارة واملقاولت �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة محمد بن �سيف احل�سرمي واأخيه للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الهندا�سي املتحدة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرفد املتحدة �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء حمدان املر العدوي و�سركاه للتجارة - تو�سية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الومي�ش الرباق للتجارة واملقاولت �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النربا�ش لال�ستثمار �ش.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�ساليب املتطورة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سلوب اجلديد املتميز للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح ال�سحراء للتجارة - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج الرمال الذهبية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سلوب الراقي للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرقية املتحدة للم�ساريع التجارية - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النبع العاملية �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال ال�سرقية العالية للتجارة - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املالك الوطنية للتجارة - ت�سامنية .

رقم 
ال�سفحة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/1

باعتماد خطة التنمية الخم�سية العا�سرة 2021م - 2025م

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة , 

وعلى قانون التنمية القت�سادية ل�سنة 1975 , 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم ٢٠٢٠/9٤ باإن�ساء وزارة القت�ساد وحتديد اخت�سا�ساتها , 

وبعد العر�س على جمل�س عمان , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

اأهدافها فـي امللحق  تعتمـــد خطــــة التنميــــة اخلم�سيــة العا�سرة ٢٠٢1م - ٢٠٢5م املو�سحة 

رقم )1( املرفق .

املــادة الثانيــــة 

تنفذ خطة التنمية اخلم�سية العا�سرة وفقا لإطارها املايل املو�سح فـي امللحق رقم )٢( املرفق , 

بناء على خطة التوازن املايل ال�سادرة من وزارة املالية .

املــادة الثالثــــة 

تعتمد التوجيهات ال�سرتاتيجية لالقت�ساد الوطني للخطة املو�سحة فـي امللحق رقم )3( املرفق . 

املــادة الرابعـــة 

تعتمد امل�ساريع فـي اخلطة وفقا للموجهات العامة مل�ساريع اخلطـــة الـــواردة فــــي امللحـــق 

رقم )٤( املرفق .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

املــادة اخلام�ســـة 

على وزارة القت�ساد ن�سر تفا�سيل اخلطة فـي تقارير خا�سة لهذا الغر�س .

املــادة ال�ساد�ســـة 

على جميع وحدات اجلهاز الإداري للدولـة وغريهـــا مـــن الأ�سخـــا�س العتباريـــة العامـــة 

تنفـيذ خطة التنمية اخلم�سية العا�سرة دون اإخالل باأحكام القوانني والنظم املعمول بها .

املــادة ال�سابعــــة 

تقــوم وزارة القت�ساد باإ�سدار جملد الربامج ال�سرتاتيجية للخطة خـــالل الربـــع الأول 

من عام ٢٠٢1م , على اأن يتم حتديد م�ساريع العام الأول من اخلطة بالتن�سيق بني كل من 

وزارة القت�ساد واجلهات املعنية .

املــادة الثامنـــة 

تقوم وزارة القت�ساد باإجراء تقييم دوري للخطة على �سوء املتغريات املحلية والإقليمية 

والعاملية .

املــادة التا�سعـــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٢1م .

�سـدر فـي : 17 من جمادى الأولى �سنــة 1442هـ

املـوافــــق :  1  من ينايـــــــــــــــــــــر �سنــة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

ملحــــق رقـــم )1(

اأهداف خطة التنمية الخم�سية العا�سرة 2021م - 2025م

1 - تعزيز التنمية الب�سرية امل�ستدامة واحلفاظ على راأ�س املال الب�سري :
ت�ستهدف اخلطة منع تدهور راأ�س املال الب�سري جراء الأزمة الراهنة , وال�ستمرار فـي 
جهود تطوير املنظومة ال�سحية وقطاع ال�سناعات الدوائية , ودعم مبادرة ال�سحة من 
اجلميع للجميع . وت�ستهدف اأي�سا تطوير منظومة التعليم املدر�سي واجلامعي لرفع 
تناف�سية خريجي التعليم فـي ال�سوق املحلي والعاملي , مع الرتكيز على التعليم عن بعد 
وتوفـري البنية الأ�سا�سية املعلوماتية الالزمة . كما تركز على برامج احلماية والرعاية 

الجتماعية وت�سجيع حوكمة تقدمي اخلدمات العامة . 
٢ - حتقيق تنمية متوازنة للمحافظات وزيادة دخل الفرد للمواطنني :

ت�سعى اخلطة اإلى متكني املحافظات والعمل على حتقيق التنمية املتوازنة , وال�ستغالل 
اأن  �ساأنه  من  مبا   , حمافظة  لكل  الن�سبية  املزايا  بح�سب  الطبيعية  للموارد  الأمثل 
اإلى حتقيق تنمية �ساملة وم�ستدامة  اإقليمية متوازنة تقود  ي�سهم فـي حتقيق تنمية 
والتحول نحو الالمركزية الإدارية والقت�سادية . كما ت�سعى اخلطة اإلى زيادة دخل 
الفرد للمواطنني من خالل تقدمي برامج اقت�سادية واجتماعية خمتلفة , والرتقاء 

باخلدمات التي يتم توفـريها فـي خمتلف املجالت , وفق الإمكانيات املتاحة . 
3 - تو�سيع قاعدة التنويع القت�سادي وتطوير اآليات وبرامج الهياكل الإنتاجية :

تعمل اخلطة على ا�ستمرار اجلهود لتحقيق التنويع القت�سادي , مبا ي�سمن ا�ستمرار 
الطلب  انخفا�س  احتمالية  �سوء  فـي  املقبلة  املرحلة  فـي  القت�سادي  النمو  معدلت 
ال�سناعات  قطاعات  حتفـيز  خالل  من  وذلك   , للطاقة  اأ�سا�سي  كم�سدر  النفط  على 
التحويلية ذات املحتوى التكنولوجي املرتفع , والتي حتقق القيمة امل�سافة املحلية . 
كما ت�ستمر اجلهود فـي دعم قطاعات الزراعة والثـروة ال�سمكية وال�ستـزراع ال�سمكي 
والت�سنيع الزراعي والغذائي للم�ساهمة فـي حتقيق الأمن الغذائي . كما تركز اخلطة 
على قطاعات النقل والتخزين واللوج�ستيات والتجارة اللكرتونية لتعزيز الن�سمام 
لتعظيم  والثقافـية  الرتاثية  وال�سياحة   , العاملية  والتوريد  والإنتاج  القيمة  ل�سال�سل 

ال�ستفادة من املوروث الثقافـي واحل�ساري والإن�ساين الكبري لل�سلطنة .

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

٤ - تطوير بيئة القت�ساد الكلي وحتقيق ال�ستدامة املالية :

تهدف اخلطة اإلى حت�سني بيئة القت�ساد الكلي والو�سول اإلى التوازن بني اإجراءات 

تو�سعية  مالية  �سيا�سات  وتبني   , ناحية  من   , اجلاري  العام  الإنفاق  وتر�سيد  �سبط 

من�سبطة فـي اجلانب الإمنائي من ناحية اأخرى . وتعمل اخلطة على تطوير البنية 

تنفـيذ  وتيـرة  وت�سريع  اخلا�س  ال�ستثمار  لتحفـيز  الالزمة  الأ�سا�سية  القت�سادية 

امل�سروعات ال�سرتاتيجية الكربى وم�سروعات ال�سراكة بني القطاعني العام واخلا�س 

وجذب مزيد من ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر .

5 - حتفـيز الن�صاط االقت�صادي بال�صراكة مع القطاع اخلا�ص ودعم دور امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية 

واملتو�سطة :

ذات  القت�سادية  القطاعات  فـي  اخلا�س  القطاع  م�ساهمة  زيادة  اإلى  اخلطة  ت�سعى 

 , والتوريد  والإنتاج  القيمة  �سال�سل  وا�ستكمال   , والعاملية  املحلية  امل�سافة  القيمة 

وم�ساندة  القت�سادية  املناطق  وتطوير  الأعمال  ملمار�سة  املنا�سبة  البيئة  توفـري  مع 

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة من خالل تدعيم ترابطها باملوؤ�س�سات الكبرية , وت�سجيع 

م�ساهمتها فـي اأن�سطة البتكار واقت�ساد املعرفة وتطبيقات الثورة ال�سناعية الرابعة 

والذكاء ال�سطناعي والأ�سواق املتخ�س�سة وراأ�س املال املخاطر , والرتكيز على توفـري 

فر�س عمل لئقة ومنتجة لل�سباب العماين خا�سة فـي جمال ريادة الأعمال .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

ملحــــق رقـــم ) 2 (

الإطار املايل خلطة التنمية اخلم�شية العا�شرة 2021 - 2025م

اإلى �سبط  التي تهدف  املايل من خالل تنفيذ الإجراءات واملبادرات  التوازن  1 - حتقيق 

اأو�ساع املالية العامة .

 2 - حت�سني الت�سنيــف الئتمانــــي لل�سلطنـــة لتعزيز ثقة امل�ستثمريـــن من خـــالل ال�سيطرة 

على معدلت العجز والدين العام .

3 - زيادة الإيرادات احلكومية من خالل رفع م�ساهمة الإيرادات غري النفطية اإلى جملة 

الإيرادات .

4 - ال�ستمــرار فـي تطبيــق الإجـــراءات الهادفـــة اإلى تر�سيـــد الإنفــــاق العـــام مـع ا�ستمرار 

احلكومة بتقدمي خدماتها بكفاءة اأعلى .

5 - تعزيز منظومة احلماية الجتماعية حلماية ذوي الدخل املحدود من اأي تبعات ترتتب 

على هذه الفئة نتيجة تنفيذ الإجراءات املقرتحة .

6 - احلفاظ على م�ستوى الإنفاق فـي اخلدمات الأ�سا�سية كالتعليـــم وال�سحة والإ�سكان 

وال�سمان والرعاية الجتماعية . 

من  حمافظة  كل  لتمكني   ، ال�سلطنة  ملحافظات  وال�ستثمارية  املالية  احلوافز  و�سع   -  7

ا�ستغالل املقومات واملزايا الن�سبية لها مبا يحقق التنمية امل�ستدامة وتن�سيط التجارة 

واإيجاد فر�ص عمل للمواطنني .

اإيجاد و�سائل  8 - حتفيز التنويع القت�سادي وتنمية القطاعات القت�ساديـــة عن طريق 

متويل اإ�سافية لبع�ص امل�ساريع الإنتاجية ورفع م�ستوى ال�سراكة بني القطاعني العام 

واخلا�ص . 

9 - اللتزام بتحويل عائدات بيع ) 20 ( ع�سريـــن األف برميل يوميـــا من النفـــط خـــــالل 

�سنوات اخلطة ال�ستخدامه فـي �سداد جزء من اأق�ساط القرو�ض . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

تابــع : ملحــــق رقـــم )2(
الإطار املايل لخطة التنمية الخم�سية العا�سرة 2021م - 2025م

)مليون ريال عماين(
2025م2024م2023م2022م2021مالبيان 

9601107113311401140متو�سط الإنتاج اليومي )األف برميل(
4545505050متو�سط ال�سعر )دولر اأمريكي / برميل(

اأول : الإيرادات :
36804025479049104890          اإيرادات النفط

ناق�سا :
)140()140()140()130()130(التحويل اإلى �سندوق الحتياطي النفطي

135503895465047704750 - �سافـي اإيرادات النفط

218701955214022752300 - اإيرادات الغاز

330003370389540804260 - اإيرادات جارية
4200250110170170 - اإيرادات راأ�س مالية

52020202020 - ا�سرتدادات راأ�س مالية
86409490108151131511500اإجمايل الإيرادات 

ثانيا : الإنفاق العام :
           امل�سروفات اجلارية :

629652980300030203030 - م�سروفات الدفاع والأمن
740753960399040204015 -  م�سروفات الوزارات املدنية
8780850870890915 - م�سروفات �سراء ونقل الغاز

912001415156016101670 - فوائد على القرو�س

90209205942095409630جملة امل�صروفات اجلارية
امل�سروفات ال�ستثمارية :

10900900900900900 - امل�سروفات الإمنائية للوزارات املدنية
900900900900900جملة امل�صروفات ال�صتثمارية

امل�ساهمات ونفقات اأخرى :
112525252525 - دعم فوائد القرو�س التنموية والإ�سكانية

121010101010 - م�ساهمات فــي موؤ�س�سـات حملية واإقليمية ودولية
13500470280255145 - دعم قطاع الكهرباء

149075452520 - دعم قطاع املياه
158675605035 - دعم قطاع ال�سرف ال�سحي

166455454035 - دعم قطاع النفايات
173535353535 - دعم املنتجات النفطية

18150300600600600 - خم�س�س �سداد ديون
960104511001040905جملة امل�صاهمات ونفقات اأخرى

1088011150114201148011435اإجمايل الإنفاق العام
65)165()605()1660()2240(العجــز
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

ملحــــق رقـــم )3(

التوجهات اال�صتراتيجية لالقت�صاد الوطني

لخطة التنمية الخم�صية العا�صرة 2021م - 2025م

1 - حتقيق التوازن التنموي وتقليل التفاوت , وتوزيع اإيرادات التنمية ب�سكل عادل , بحيث 

التنمية  التنمية ونتائجها من خالل الالمركزية وبرامج  ت�ستفـيد كل حمافظة من 

املحلية وتنمية املحافظات .

2 - حتقيق تنمية ب�سرية م�ستدامة , قائمة على التمكني وتكافوؤ الفر�ص فـي التعليم , مع 

�سمان املواءمة بني املخرجات التعليمية واحتياجات �سوق العمل ووظائف امل�ستقبل , 

وتعزيز وتطوير ومتكني القوى العاملة . ومتكني ال�سباب فـي جميع املجاالت لتطوير 

اإمكاناتهم واآفاقهم وتعزيزها بهدف زيادة االإنتاجية .

فر�ص  وزيادة  التناف�سية  قدرتها  وزيادة   , واال�ستثمار  االأعمال  بيئة  وحتفـيز  ت�سجيع   -  3

اال�ستثمار ب�سقيه املحلي واالأجنبي , وتفعيل دور القطاع اخلا�ص كمحرك رئي�سي فـي 

, وتقييم ومراجعة االإجراءات  عملية التنمية ال�ساملة لتحقيق النمو وفر�ص العمل 

االإجراءات  الناجحة وتعديلها وتعديل  االإجراءات  لتعزيز  ب�سكل م�ستمر  االقت�سادية 

التي مل حتقق اأهدافها .

4 - اإ�سدار القوانني والت�سريعات االقت�سادية , املحفزة لالقت�ساد الوطني والتي �ستعمل 

على تهيئة البيئة الت�سريعية لال�ستثمار وحتفز االقت�ساد .

5 - تعظيم ال�سادرات , وتعزيز مكانة املنتجات املحلية فـي االأ�سواق الدولية , وفتح اأ�سواق 

جديدة واعدة ومتجددة وتفعيل اتفاقيات التجارة احلرة .

العام �سمن  والدين  العامة  املوازنة  , وعجز  واملايل  النقدي  اال�ستقرار  - احلفاظ على   6

م�ستويات اآمنة .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

ملحــــق رقـــم )4(
الموجهات العامة لم�صاريع خطة

التنمية الخم�صية العا�صرة 2021م - 2025م

1 - اإقرار امل�ساريع ذات االأولوية واعتماد خم�س�ساتها املالية بناء على املعايري املعتمدة من 
وزارة االقت�ساد , فـي اإطار اخت�سا�ساتها , وذلك بالتن�سيق مع وحدات اجلهاز االإداري 
للدولة وغريها من االأ�سخا�ص االعتبارية العامة املعنية بالتنفـيذ , ووفقا للمرتكزات 

واالأولويات واالأهداف املعتمدة للخطة . 

2 - اختيار واعتماد امل�ساريع االإمنائية �سنويا وفق اآلية وا�سحة لتقييم اأولوية اختيار امل�ساريع 
املتطلبات احلالية وامل�ستقبلية مبا يتنا�سب مع خطط وا�سرتاتيجيات  التي قد تلبي 
وا�ستكمال  اجلدوى  ودرا�سات  التف�سيلية  الدرا�سات  ا�ستكمال  بعد  وذلك   , ال�سلطنة 

االإجراءات القانونية والفنية لالإ�سناد .

3 -  و�سع �سقف حمدد لل�سرف على امل�ساريع بناء على املعايري املعتمدة من وزارة االقت�ساد , 
فـــي اإطــار اخت�سا�ساتهــا , ووفقــا ملراحــل التنفـيــذ واالتفاقية املربمة مع املقاول , ومبا 

يتنا�سب مع توافر ال�سيولة املالية للم�ساريع ومقدرة هذه اجلهات على التنفـيذ .

املعتمدة  املعايري  بناء على  للتقييم ب�سكل دوري  اأو اجلديدة  املرحلة  امل�ساريع  اإخ�ساع   -  4
االأولوية  امل�ساريع احلتمية ذات  , لبيان  اإطار اخت�سا�ساتها  , فـي  من وزارة االقت�ساد 
الواجب ا�ستكمال تنفـيذها , ومدى توافقها مع اأهداف ومرتكزات اخلطة , وربطها مع 

الربامج اال�سرتاتيجية للخطة . 

5 - تعطى امل�ساريع ذات ال�سرورة امللحة التي مت البدء فـيها خالل اخلطة اخلم�سية التا�سعة 
االأولوية فـي التنفـيذ خالل ال�سنوات االأولى من اخلطة .

اعتماد تكلفته ت�ستدعي زيادة  امل�سروع بعد  اأي تغريات فـي مكونات  6 - فـي حالة حدوث 
من  املناقلة  خالل  من  �سواء  الزيادة  هذه  باعتماد  االقت�ساد  وزارة  تقوم   , اعتماداته 
م�ساريع قائمة اأو اعتماد اإ�سافـي فـي حدود ال�سالحيات املقررة للوزارة فـي هذا ال�ساأن , 

وبعد التن�سيق واأخذ املوافقات من اجلهات املعنية . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/2

بالت�سديـق علـى امليزانية العامــة للدولـة لل�سنـة املالية 2021م

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة , 

وعلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم 98/47 ,

وبعد العر�س على مجل�س عمان ,

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

الت�سديق على امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2021م ح�سـب اجلداول املرفقـة .

املــادة الثانيــــة 

العامة  الأ�سخا�س العتبارية  , وغيرهـــا من  الإداري للدولـــة  على جميع وحدات الجهاز 

تنفيذ اأحكام هذا املر�سوم , كل في حدود اخت�سا�سه .

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي الجريدة الر�سمية , ويعمـل بـه من الأول من ينايـــر 2021م .

�سـدر فـي : 17 من جمادى الأولى �سنــة 1442هـ
املـوافــــق :  1  من ينايـــــــــــــــــــــر �سنــة 2021م

  هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

تقديرات امليزانيةالبيـــــــــــــــــان

 اأول : الإيرادات :
550 3    )1(  اإيرادات النفط

870 1    )2(  اإيرادات الغـــــــــــــاز   

000 3    )3( اإيــرادات جاريــــــــة                                                جــدول رقـــم )2(

200     )4(  اإيرادات راأ�س ماليــة                                           جــدول رقـــم )3(

20     )5( ا�سرتدادات راأ�س ماليـة                                       جــدول رقـــم )3(

640 8    اإجمـــالـــي الإيرادات 

 ثانيا : الإنفــاق العـــام :
امل�سروفــات اجلاريـــة :

965 2    )6(  م�سروفات الدفـاع والأمن   

075 4    )7(  م�سروفــــات الـوزارات املدنيــة                            جــدول رقـــم )4(

780     )8(  م�سروفات �سراء ونقل الغاز

200 1    )9(  خدمة الدين العام   

020 9     جملة امل�سروفات اجلارية

 امل�سروفـــات ال�ستثماريــــة :
)10(  امل�سروفات الإمنائية للوزارات املدنية

  
   900

900  جملة امل�سروفات ال�ستثمارية 

جــدول رقـــم )1(
امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2021م

)مليون ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

تقديرات امليزانيةالبيـــــــــــــــــان

 امل�ساهمــات ونفقــات اأخــرى :

  25   )11( دعم فوائد القرو�س التنموية والإ�سكانية  
  10   )12( م�ساهمات فـي موؤ�س�سات حملية واإقليمية ودولية   

  500   )13( دعم قطاع الكهرباء
  90   )14( دعم قطاع املياه

  86   )15( دعم قطاع ال�سرف ال�سحي
  64   )16( دعم قطاع النفايات

  35   )17( دعم املنتجات النفطية
  150   )18( خم�س�س �سداد ديون

  960   جملـة امل�ساهمـات والنفقـات الأخـرى
880 10      اإجمايل الإنفــاق العــام  

)2240(                 ثالثا : العجـــز ) اأول - ثانيا ( 
 رابعا : و�سائــل التمويـــل :

)19( �سافـي القرتا�س  اخلارجي : 

- القرو�س املتوقع ا�ستالمها

- القرو�س املتوقع �سدادها

    2 730
      )1782(

948

)20( �سافـي القرتا�س املحلي : 

- القرو�س املتوقع ا�ستالمها

- القرو�س املتوقع �سدادها

    900

      )208(

692

600     )21( متويل من الحتياطيات

240 2    جملــة و�سائــل التمويــل

تابع جــدول رقـــم )1(
امليزانيــة العامــة للدولــة لل�سنــة املاليـــة 2021م

)مليون ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

5     الأمانة العامة ملجل�س الوزراء102

1     مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء153

854 15    وزارة املاليـــة 105

770 7    وزارة اخلارجيــة106

280 39    وزارة الداخليــة107

560 16    وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار109

000 44    وزارة الطاقة واملعادن110

700 6    وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه111

538     وزارة العـــدل  وال�سوؤون القانونية112

420 51    وزارة ال�سحـــــة113

283 4    وزارة الرتبية والتعليم 114

254 1    وزارة التنمية الجتماعية 115

428 19    وزارة النقل والت�سالت وتقنية املعلومات117

219 64    وزارة الإ�سكـــــان والتخطيط العمراين119

2     الأمانة العامة لالحتفالت الوطنية122

جــدول رقـــم )2(
تقديرات الإيرادات اجلارية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة 

والأ�سخـــا�س العتباريـــة العامـــة الأخــــرى لل�سنــــة املاليـــــة 2021م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

200 19    مكتب وزير الدولة وحمافـظ ظفار123

000 67    حمافظة م�سقط124

951     الأمانة العامة ملجلــــ�س املناق�ســـات127

5     جملـ�س ال�ســورى130

340 5    جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى اجلامعي137

118     وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(140

000 146    هيئة تنظيم الت�سالت14222

100 1    وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب150

31     معهد الإدارة العامة 152

040 2    وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار155

25     وزارة القت�ساد157

401     وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية159

1     جمل�س الدولة160

12     جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة161

330 6    الدعاء العام162

100 13    وزارة الرتاث وال�سياحة167

673     املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية169

30     هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية177

تابع جــدول رقـــم )2(
تقديرات الإيرادات اجلارية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة 

والأ�سخـــا�س العتباريـــة العامـــة الأخــــرى لل�سنــــة املاليـــــة 2021م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

440 3    هيئة البيئة 178

292     هيئة حماية امل�ستهلك183

400 4    وزارة الإعــالم184

330     الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي185

جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 192
240 12    )املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(

322 98    هيئة الطريان املدين 194

210     حمكمة الق�ساء الإداري195

95     هيئة تنمية  املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة196

247     املتحف الوطني199

200     وزارة الدفاع204

000 500    �سرطة عمان ال�سلطانية206

000 813    جهاز ال�سرائب809

337 1    مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سندم810

161 1    جامعة التقنية والعلوم التطبيقية815

055 231وزارة العمل816

000 800    جهاز ال�ستثمار العماين 817

000 000 3   الإجمالــــــــي العـــــــــام

تابع جــدول رقـــم )2(
تقديرات الإيرادات اجلارية لوحدات اجلهاز الإداري للدولة 

والأ�سخـــا�س العتباريـــة العامـــة الأخــــرى لل�سنــــة املاليـــــة 2021م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10200

)1( قطاع اخلدمات العامة :

5          الأمانة العامة ملجل�س الوزراء

1          مكتب نائب رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء15300

854 15         وزارة املاليــــــة 10500

770 7         وزارة اخلارجيـــــة10600

2          الأمانة العامة لالحتفالت الوطنية12200

951          الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات12700

5          جملـ�س ال�ســـورى13000

118          وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

1          جملــ�س الدولـــة16000

12          جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

30          هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

292          هيئة حماية امل�ستهلك18300

000 813         جهـاز ال�سرائب80900

041 838         جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

20400

)2( قطــاع الدفــاع :

200   وزارة الدفــــــاع

200   جملــة قطـاع الدفـاع

جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�ص العتبارية العامة الأخرى لل�صنة املاليــة 2021م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

10700
)3( قطـاع الأمـن والنظـام العـام :

210 2         وزارة الداخليـة

538          وزارة العـــدل وال�سوؤون القانونية11200
200          حمافظة م�سقط12401
330 6         الدعاء العــام16200
جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 19200

240 12         )املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(
210          حمكمة الق�ساء الإداري19500
000 500         �سرطــة عمـان ال�سلطانيـة20600

728 521         جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام

11300

)4( قطـــاع التعليــــم :
وزارة ال�سحـــة

800 1         ) املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب (

283 4         وزارة الرتبية والتعليم11400
340 5         جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى اجلامعي13700
31          معهد الإدارة العامة15200
040 2         وزارة التعليـم العايل والبحث العلمي والبتكار15500
673          املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900
330          الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500
161 1         جامعة التقنية والعلوم التطبيقية81500

658 15         جملــة قطــاع التعليــم

تابع جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�ص العتبارية العامة الأخرى لل�صنة املاليــة 2021م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

11300
)5( قطاع ال�صحة :

620 49         وزارة ال�سحـــة

620 49         جملـة قطـاع ال�صحـة

11500

)6( قطاع ال�صمان والرعاية الجتماعية :
254 1         وزارة التنمية الجتماعية 

055 231         وزارة العمل81600

309 232         جملة قطاع ال�صمان والرعاية الجتماعية

12402
)7( قطاع الإ�صكــان :

800 66         حمافظة م�سقط )بلدية م�سقط(

من 10705 
اإلى 10712

070 37         وزارة الداخلية )قطاع البلديات(

219 64         وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين119

من 12301
 اإلى 12306

و 12308
400 12         مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

800 6         مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار )بلدية ظفار(12307

440 3         هيئة البيئة 17800

337 1         مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سندم 81000

066 192         جملــة قطــاع الإ�صكــان

تابع جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�ص العتبارية العامة الأخرى لل�صنة املاليــة 2021م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

18400

)8( قطاع الثقافة وال�صوؤون الدينية :

400 4         وزارة الإعــــــــالم

100 1         وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب15000

401          وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية 15900

247          املتحــف الوطنـــي19900

148 6         جملـة قطـاع الثقافـة وال�صـوؤون الدينيـة

11000

)9( قطاع الطاقة واملعادن :

000 44         وزارة الطاقة واملعادن

000 44         جملـة قطـاع الطاقـة والوقـود

11100

)10( قطاع الزراعة والرثوة ال�صمكية :

700 6         وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

700 6         جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�صمكية 

تابع جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�ص العتبارية العامة الأخرى لل�صنة املاليــة 2021م
)األف ريال عماين(

-24-



اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

11700

)11( قطاع النقل والت�صالت :   

428 19                  وزارة النقـــل والت�سالت وتقنية املعلومات

000 146         هيئة تنظيم الت�سالت14222

322 98         هيئة الطريان املدين19400

750 263         جملـة قطـاع النقـل والت�صـالت

10900

)12( �صوؤون اقت�صادية اأخرى :

560 16         وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار

25          وزارة القت�ساد15700

100 13         وزارة الرتاث وال�سياحة16700

95          هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة19600

000 800         جهاز ال�ستثمار العماين81700

780 829         جملـة �صـوؤون اقت�صاديـة اأخـرى

000 000  3       الإجـمـــــالـــــي العــــــــــام

تابع جــدول رقـــم )1/2(
تقديرات الإيرادات اجلارية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفية

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�ص العتبارية العامة الأخرى لل�صنة املاليــة 2021م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

رقم احل�ساب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

211011

اأ - اإيرادات ال�سرائب والر�سوم :

000 400    �سريبة الدخل )على ال�سركات واملوؤ�س�سات(

000 413    �سرائب ور�سوم حملية101011
000 230    ر�سـوم الرتخي�س با�ستقدام العمال غري العمانيني 111031
500 42    ر�سوم البلدية على الإيجارات111041
000 54    ر�سـوم املعامالت العقاريـــة 411041

370 15    رخ�س ممار�سة الأعمال التجارية511051

000 63    رخـ�س و�سائــــل النقـــــــل521051

100 28    ر�سوم فنادق ومرافق اأخرى531051
000 33    ر�ســوم امتياز مرافق541051
470 21    ر�سوم حملية خمتلفة551051
000 56    ر�سوم تراخي�س خدمات الت�سالت561051

200     ر�سوم دخول املركبات الأجنبية الفارغة621051

000 265    �سريبة جمركيــــــة111061

640 621 1   جملة اإيرادات ال�سرائب والر�سوم

131081

ب - اإيرادات غري �سريبية :

000 12    اإيرادات بيـع امليــاه
215     اإيرادات ميـاه خمتلفـة141081

000 80    اإيرادات املطــــارات161081

050 1    اإيرادات املوانــــئ171081

جــدول رقـــم )2/2(
تقديـرات الإيـرادات اجلاريـة لل�سنــة املاليـــة 2021م )ح�ســب البنــود(

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

رقم احل�ساب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

000 80    اإيرادات خدمات مرفق الت�سالت181081

000 10    فائ�س الهيئات العامة211081

178 21    اإيرادات تاأجري عقارات حكومية311081

000 800    اأربـاح ال�ستثمارات فـي الأ�سهم وح�س�س راأ�س املال411081

755 6    فوائد على ودائع البنوك والقرو�س املدينة421081

000 53    ر�ســوم الهجرة واجلــوازات111091

869 71    ر�سوم واأتعاب اإداريـة خمتلفـة121091

548 123    تعوي�سات وغرامات وجزاءات111101

000 22    اإيرادات تعديـــــن111121

180     مبيعات مواد غذائيــة211121

145     اإيرادات زراعية خمتلفة221121

000 45    اإيرادات طبيــــــة241121

420 43    اإيرادات متنوعـة 261121

000 8    اإيرادات نفطية اأخرى 121001

360 378 1   جملــة الإيــرادات غيــر ال�سريبيــة

000 000 3   الإجمالـــــــــي ) اأ + ب(

تابع جــدول رقـــم )2/2(
تقديـرات الإيـرادات اجلاريـة لل�سنــة املاليـــة 2021م )ح�ســب البنــود(

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــانرقم امليزانية

105

اإيرادات راأ�س مالية :

قطـــاع اخلدمـــات العامــة :

000 185    وزارة املاليــــــــــة   

000 185    جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

10707

119

قطـــاع الإ�سكــان :

وزارة الداخلية )حمافظة �سمال الباطنة(

وزارة الإ�سكـــــــان والتخطيط العمراين

500

14 500

000 15    جملـــة قطـــاع الإ�سكــــان

000 200    اإجمايل تقديرات الإيرادات الراأ�س مالية

105

ا�سرتدادات راأ�س مالية :

الأخـــرى :

000 20    وزارة املاليــــــة / متويـــل موؤ�س�ســـات 

000 20    جملــة قطـــاع الأخـــرى

000 20    اإجمايل تقديرات ال�سرتدادات الراأ�س مالية

جــدول رقـــم )3(

تقديرات الإيرادات الراأ�س مالية وال�سرتدادات الراأ�س ماليةح�سب التخ�س�سات الوظيفية 

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�سخا�س العتبارية العامة الأخرى لل�سنة املالية 2021م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

رقم احل�ساب
الإيرادات املقدرةالبيـــــــــــــــــان

بابف�سلبند

11

11

11

213

215

217

1

1

1

اإيرادات راأ�س مالية :

اإيرادات بيع م�ساكن اجتماعية ومبان حكومية

اإيرادات بيع اأرا�ض حكومية

اإيرادات اأخرى

    18 500

    11 500

       170 000

000 200    اإجمايل تقديرات الإيرادات الراأ�س مالية

114301

ا�سرتدادات راأ�س مالية :

ا�سرتدادات قرو�ض من هيئات وموؤ�س�سات عامة 

000 20    وغريها

000 20    اإجمايل تقديرات ال�سرتدادات الراأ�س مالية

جــدول رقـــم )1/3(
تقديــرات الإيــرادات الــراأ�س ماليـــة 

وال�سرتدادات الراأ�س مالية لل�سنــة املاليـــة 2021م )ح�ســب البنــود(
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

252 95 307  945 94 ديـــوان البـــالط ال�سلطانــــي 101

929 248 858  071 248 �ســـوؤون البــالط ال�سلطانــــي166

008 3 6  002 3 الأمانة العامة ملجل�س الــوزراء102

400 1 -400 1 مكتب نائب رئيـ�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء153

354 14 36  318 14 وزارة املاليــــــــة 105

183 58 261  922 57 وزارة اخلارجيــــــة106

457 115 112  345 115 وزارة الداخليــــــــة107

039 16 23  016 16 وزارة التجــارة وال�سناعـــة وترويج ال�ستثمار109

729 6 1  728 6 وزارة الطاقة واملعادن110

190 49 63  127 49 وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه111

943 6 121  822 6 وزارة العـــــدل وال�سوؤون القانونية112

871 584 636  235 584 وزارة ال�سحــــــــة113

228 002 7301 1 498 000 1وزارة الرتبيـة والتعليــم114

310 122 37  273 122 وزارة التنمية الجتماعيـة115

جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية 

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�س العتبارية العامة الأخرى لل�صنة املالية ٢٠٢١م 

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

029 25 99  930 24 وزارة النقل والت�سالت وتقنية املعلومات117

619 31 8  611 31 وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين119

389  -389  الأمانة العامة لالحتفالت الوطنية122

898 71 89  809 71 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار123

560 68 567  993 67 حمافظة م�سقط124

159 2 10  149 2 الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات127

262 6 4  258 6 جمل�س ال�سورى 130

240 187 124 1 116 186 جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفى اجلامعي137

161 16 189  972 15 وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(140

826 13 -826 13 موازنات الفائ�س والدعم142

482 27 3  479 27 وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب150

794  -794  معهــــــد الإدارة العامــــة152

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية 

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�س العتبارية العامة الأخرى لل�صنة املالية ٢٠٢١م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

883 41 80  803 41 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار155

208 232 -208 232 امل�ساهمة فـي معا�سات موظفي احلكومة العمانيني156

063 4 -063 4 وزارة القت�ساد157

527 73 261  266 73 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية159

143 6 18  125 6 جمل�س الدولة160

152 14 -152 14 جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة161

324 17 10  314 17 الدعاء العام162

290 17 18  272 17 وزارة الرتاث وال�سياحة167

644 6 152  492 6 املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية169

327 4 47  280 4 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية177

649 11 9  640 11 هيئة البيئة178

960 10 14  946 10 هيئة حماية امل�ستهلك183

095 41 75  020 41 وزارة الإعالم184

782  3  779  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي185

الهيئة العامة للمناطق القت�سادية 186
051 9 -051 9 اخلا�سة واملناطق احلرة

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية 

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�س العتبارية العامة الأخرى لل�صنة املالية ٢٠٢١م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

192
جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 

66  285 44 )املحاكم والأمانة العامة للمجل�س(
 
44 351

675 18 30  645 18 هيئة الطريان املدين194

523 3 11  512 3 حمكمة الق�ساء الإداري195

931 14 90  841 14 هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة196

465 1 -465 1 املتحف الوطني199

283 7 884  399 6 جهاز ال�سرائب809

305 6 -305 6 مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سندم810

970 41 -970 41 املركز املتكامل لعالج وبحوث ال�سرطان812

748 2 5  743 2 وحدة متابعة تنفيذ روؤية عمان 8132040

015 4 -015 4 املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات814

682 114 215  467 114 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية815

141 41 80  061 41 وزارة العمل816

5٠١ 5٠6 -5٠١ 5٠6 احتياطــــي خم�صــــــــــ�س١9٠

٠٠٠ ٠75 35٢4 8 648 ٠66 4الإجمالـــــــي العـــــــام

تابع جــدول رقـــم )4(

تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية 

لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�س العتبارية العامة الأخرى لل�صنة املالية ٢٠٢١م

)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

10100

)١( قطاع اخلدمات العامة :

402 87 277  125 87 ديوان البالط ال�سلطاين 

957 232 806  151 232 �سوؤون البالط ال�سلطاين16600

008 3 6  002 3 الأمانة العامة ملجل�س الوزراء10200

400 1 -400 1 مكتـب نائب رئيــ�س الوزراء ل�سوؤون جملـــ�س الوزراء15300

354 14 36  318 14 وزارة املاليـــــــــــــة 10500
064 58 259  805 57 وزارة اخلارجيـــــة10600

389  -389  الأمانة العامة لالحتفالت الوطنية12200

159 2 10  149 2 الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات12700

262 6 4  258 6 جمل�س ال�سورى 13000

161 16 189  972 15 وزارة املالية )خم�س�سات اأخرى(14000

143 6 18  125 6 جمل�س الدولة16000

152 14 -152 14 جهاز الرقابة املالية والإدارية للدولة16100

327 4 47  280 4 هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية17700

960 10 14  946 10 هيئة حماية امل�ستهلك18300

283 7 884  399 6 جهاز ال�سرائب80900

٠٢١ 465 55٠ ٢ 47١ 46٢ جملـة قطـاع اخلدمـات العامـة

جــدول رقـــم )4/ ١(
تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�س العتبارية العامة الأخرى لل�صنة املالية ٢٠٢١م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

10700

)٢( قطاع الأمن والنظام العام :

037 30 44  993 29 وزارة الداخلية

943 6 121  822 6 وزارة العـــدل وال�سوؤون القانونية11200

627 3 25  602 3 حمافظة م�سقط12400

324 17 10  314 17 الدعـــــــاء العــــام16200

جمل�س ال�سوؤون الإدارية للق�ساء 19200

351 44 66  285 44 ) املحاكم والأمانة العامة للمجل�س (

523 3 11  512 3 حمكمة الق�ساء الإداري19500

8٠5 ١٠5 ٢77  5٢8 ١٠5 جملـة قطـاع الأمـن والنظـام العـام

10600

)3( قطـــاع التعليـــــم :

119  2  117  وزارة اخلارجية )املعهد الدبلوما�سي(

وزارة ال�سحـة 11300

092 14 39  053 14 )املعاهد ال�سحية واملديرية العامة للتعليم والتدريب(

448 000 7301 1 718 998 وزارة الرتبية والتعليم11400

240 187 124 1 116 186 جامعة ال�سلطان قابو�س وامل�ست�سفـى اجلامعي13700

تابع جــدول رقـــم )4/ ١(
تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�س العتبارية العامة الأخرى لل�صنة املالية ٢٠٢١م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

794  -794  معهد الإدارة العامــة15200

883 41 80  803 41 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار15500

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية  15900

640 3 13  627 3 ) كليــــــة العلـــــــــوم ال�سرعيـــــــــــــــة (

644 6 152  492 6 املجل�س العماين لالخت�سا�سات الطبية16900

782  3  779  الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي18500

682 114 215  467 114 جامعة التقنية والعلوم التطبيقية81500

3٢4 37٠ 358١ 3 966 366 ١جملــة قطـــاع التعليــم

11300

)4( قطـــاع ال�صحـــة :

779 570 597  182 570 وزارة ال�سحــــــة

970 41 -970 41 املركز املتكامل لعالج وبحوث ال�سرطان81200

749 6١٢ 597  ١5٢ 6١٢ جملــة قطــاع ال�صحــة

تابع جــدول رقـــم )4/ ١(
تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز الإداري للدولة والأ�صخا�س العتبارية العامة الأخرى لل�صنة املالية ٢٠٢١م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

11500

)5( قطاع ال�صمان والرعاية االجتماعية :

310 122 37  273 122 وزارة التنمية االجتماعية

545 13 -545 13 م�ؤ�س�ســـــات اأخــــــرى14214

ح�سة احلك�مة فـي معا�سات م�ظفـي 15600

208 232 -208 232 احلك�مة العمانيني

141 41 80  061 41 وزارة العمل81600

204 409 117  087 409 جملة قطاع ال�صمان والرعاية االجتماعية

10100
10105

 )6( قطـــاع االإ�صكان :
   ديوان البالط ال�سلطاين :

822 4 17  805 4 -  مكتب حفظ البيئة

-  مكتــــــب جاللـــــــة ال�سلطــــــان 10111

248  -248  لل�ســـــوؤون البيئيـــــــة

933 64 542  391 64 حمافظة م�سقط )بلدية م�سقط(12402

من 10705

اإلى 10712
420 85 68  352 85 وزارة الداخلية )قطاع البلديات(

619 31 8  611 31     وزارة الإ�سكــــان والتخطيط العمراين119

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز االإداري للدولة واالأ�صخا�س االعتبارية العامة االأخرى لل�صنة املالية 2021م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

من 12301  
اإلى 12306
  و 12308

085 53 56  029 53 مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار

مكتب وزير الدولة وحمافظ ظفار 12307
813 18 33  780 18 ) بلديـــــة ظفـــــــــار (

649 11 9  640 11 هيئة البيئة17800

305 6 -305 6 مكتب وزير الدولة وحمافظ م�سندم 81000

894 276 733  161 276 جملـــة قطـــاع االإ�صكــــان

16604

)7( قطاع الثقافة وال�صوؤون الدينية :
972 15 52  920 15 �سوؤون البالط ال�سلطاين

095 41 75  020 41 وزارة الإعالم18400

وزارة الرتبيـــــة والتعليـــــــم 11403
780 1 -780 1 ) املديرية العامة للك�سافة واملر�سدات (

482 27 3  479 27 وزارة الثقافة والريا�سة وال�سباب15000

887 69 248  639 69 وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية15901

465 1 -465 1 املتحف ال�طني19900

681 157 378  303 157 جملة قطاع الثقافة وال�صوؤون الدينية

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز االإداري للدولة واالأ�صخا�س االعتبارية العامة االأخرى لل�صنة املالية 2021م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

11000

)8( قطاع الطاقة واملعادن :

729 6 1  728 6 وزارة الطاقة واملعادن

729 6 1  728 6 جملة قطاع الطاقة والوقود

10118

)9( قطاع الزراعة والرثوة ال�صمكية :

ديوان البالط ال�سلطاين 

780 2 13  767 2 )م�سروع زراعة املليون نخلة(

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية 11100

190 49 63  127 49 وموارد املياه

281  -281  �سندوق التنمية الزراعية14227

251 52 76  175 52 جملة قطاع الزراعة والرثوة ال�صمكية

11700
)10( قطاع النقل واالت�صاالت :

029 25 99  930 24 وزارة النقـــل واالت�ساالت وتقنية املعلومات

675 18 30  645 18 هيئة الطريان املدين19400

704 43 129  575 43 جملـة قطـاع النقـل واالت�صـاالت

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز االإداري للدولة واالأ�صخا�س االعتبارية العامة االأخرى لل�صنة املالية 2021م
)األف ريال عماين(
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

رقم
البيـــــــــــــــــانامليزانية

جملةامل�صروفـــــات
امل�صروفات الراأ�س ماليةاجلارية

10900
)11( �صوؤون اقت�صادية اأخرى :

039 16 23  016 16 وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار

063 4 -063 4 وزارة القت�ساد15700

290 17 18  272 17 وزارة الرتاث وال�سياحة16700

الهيئة العامة للمناطق القت�سادية 18600
اخلا�سة واملناطق احلرة

 9 051- 9 051

هيئة تنمية املوؤ�س�سات ال�سغرية 19600
931 14 90  841 14 واملت��سطة

748 2 5  743 2 وحدة متابعة تنفيذ روؤية عمان 813002040

015 4 -015 4 املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات81400

137 68 136  001 68 جملـة �صـوؤون اقت�صاديـة اأخـرى

501 506 -501 506 احتياطـــي خم�صـــ�س19000

000 075 3524 8 648 066 4االإجمالـــــي العــــــام

تابع جــدول رقـــم )4/ 1(
تقديرات امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية ح�صب التخ�ص�صات الوظيفـية

 لوحدات اجلهاز االإداري للدولة واالأ�صخا�س االعتبارية العامة االأخرى لل�صنة املالية 2021م
)األف ريال عماين(

-40-



اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/3

بـــرد الجن�سيـــة العمانيــــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة , 

وعلى قانون الجن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاني رقم 2014/38 ,

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ترد اجلن�سية العمانية اإلى عبيد بن �سامل بن �سعيد ال�سحي .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي الجريدة الر�سمية , ويعمـل بـه من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 17 من جمادى الأولى �سنــة 1442هـ

املـوافــــق :  1  من ينايـــــــــــــــــــــر �سنــة 2021م
  هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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هيئــة تنظيــم االت�صــاالت
قـــرار 

رقــم 2020/91
بتحديد ر�صوم تقدمي اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة  

ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم اخلدمات الربيدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/71 ،
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون تنظيم اخلدمات الربيدية ال�سادرة بالقرار رقم 2013/89 ، 
واإلى القرار رقم 2013/90 بتحديد ر�سوم تقدمي اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة ،

واإلى موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت ،
واإلى موافقة وزارة املالية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

حتدد ر�سوم تقدمي اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة ، وفقا للجدول املرفق .

املــادة الثانيــــة

يلغى القرار رقم 2013/90 امل�سار اإليه ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالـثــــة

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

�صـدر فـي : 16 من ربيع الثاني 1442هـ
املـوافــــق :  2  من دي�صمبــــــــر 2020م

نا�صـــر بن خميــ�س اجل�صمــي
                                                                                       رئيـــ�س جملـــــ�س اإدارة

هيئـــــــــــــة تنظيـــــــــــــم االت�ســــــــــاالت  
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جــــدول

 ر�سوم تقدمي اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة 

قيمــة الر�ســماخلدمــــةم

1
درا�سة طلب احل�سول 

على ترخي�ص تقدمي اخلدمات الربيدية 
واخلدمات املرتبطة

 )500(
خم�سمائة ريال عماين 

) غري قابلة لال�سرتجاع (

2
اإ�سدار وجتديد الرتخي�ص بتقدمي 

اخلدمات الربيدية واخلدمات املرتبطة

1 - )7.500( �سبعــة اآالف وخم�سمائة ريال 
عماين ) غري قابلة لال�سرتجاع ( .

2 -  )2.500( األفان وخم�سمائة ريال عماين 
) غري قابلة لال�سرتجــــاع ( بالن�سبــــة 
للموؤ�س�سات امل�سجلة لدى هيئة تنمية 

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة .

الر�سم ال�سنوي3

1 - )10%( ع�سرة باملائة من اإجمايل االإيرادات 
ال�سنويــة ملقـــدم اخلدمــــات الربيديــــة 
اأدنـــى  وبحـــــد  املرتبطـــــة  واخلدمــــــات 
)5000( خم�سة اآالف ريال عماين يتم 
�سدادها قبل نهاية �سهر ينايـــــر مـــــن 
الر�سم  ت�سوية  تتم  اأن  على   . عام  كل 
واقع  من  �سنويــــا  امل�ستحــــق  النهائــــي 
، وذلك قبل نهاية  املدققة  احل�سابات 

�سهر اأبريل من كل عام .
اإيـــرادات الربيـــد  وي�ستثنــى مــن ذلك 

الدويل الوارد اإلى ال�سلطنة .
�سنويا  عماين  ريال  خم�سمائة   )500(  -  2
امل�سجلـــة لدى  للموؤ�س�ســــات  بالن�سبـــــة 
هيئـــــة تنميـــــــة املوؤ�س�ســــــات ال�سغيـــــرة 
واملتو�سطة لفرتة ال�سنــــوات اخلمــــ�ص 
االأولى فقط من تاريخ اإ�سدار الرتخي�ص .
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وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

الــــوزاري رقـــم 2018/500 ب�ســــاأن نظـــام ت�سكيــــل  اإلـــى القـــرار  تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا 

وت�سجيل وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �سلطنة عمان 

اأن عـــمال �سركـة ) امداد الباطنة خلدمات البيئة ( تقدمـوا اإلى املديريـة العامة للرعاية 

العماليــة بالــوزارة بطلـب ت�سجيـل نقابــة عماليـة ، ولكــل مت�ســرر احلـق فـــي االعتـرا�ض على 

هـذا الطلـب ، على اأن يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإلى جلنة بحـث االعرتا�ســـات 

امل�سكلــــة بالـــوزارة لهـــذا الغـــر�ض ، وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن .
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــــالن

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 : 25522

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري ال�سيارات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة احل�سار للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 28 ر.ب : 114 مطرح ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2001/5/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 66553

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتب اإداري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �ساطئ اخلليج الوطنية للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س ب :284 ر.ب :321 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2011/1/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 79932

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة اللحوم الطازجة واملربدة واملثلجة ومنتجات الأ�سماك .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرابحة املتحدة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2013/3/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90681

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�ست�سارات الهند�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حلول ال�سالمة املتقدمة لال�ست�سارات الهند�سية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 216 ر.ب : 112 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2014/10/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 99802

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتب اإداري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة املدينة خلدمات املحاور �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 111 ر.ب : 124 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2015/12/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 100059

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيم املعار�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة القرم لتنظيم املعار�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س ب : 1656 ر.ب : 131 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2016/1/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 107190

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توزيع اأنواع الوقود الغازية عن طرق املوا�سري/الغاز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يونيغاز �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 290 ر.ب : 124 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 107246

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع وتركيب معدات الفنادق واملطاعم واملطابخ .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سفاء الذهبية الدولية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/1/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 109160

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو قتاد للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/4/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 113093

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الريان للعبايات وخياطة املالب�س الن�سائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/9/27

-54-



اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 114395

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سوكولت واملك�سرات والتمر والفواكه املجففة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : احلجري للخدمات ال�سريعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1088 ر.ب : 133 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 114557

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطاعم ومقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الروؤية املنرية �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1884 ر.ب : 112 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/11/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 118563

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املواد الغذائية باجلملة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة العاملية ال�ساملة للتجارة العامة )املنطقة احلرة ( 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية �ساللة ، محافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/4/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 123507

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مراكز اللياقة البدنية ي�سمل مراكز كمال الأج�سام .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو عدي ال�سيابي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 205 ر.ب : 121 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2018/11/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 125157

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

محطات غ�سيل وت�سحيم املركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ال�سراح الكبري للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/1/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 125338

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للهواتف النقالة وم�ستلزماتها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حي اجلنان لال�ستثمار �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 334 ر.ب 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/1/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 126253

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاولت البناء والت�سييد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وا�سل للتطوير وال�ستثمار العاملي �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1371 ر.ب : 133 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/2/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129584

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأثاث املنزيل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ال�سعادة لالأثاث الع�سري �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سعادة اجلنوبية ، �ساللة ، محافظة ظفار ، �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129635

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سنع احللوى العمانية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سفوح بو�سر احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 330 ر.ب : 318 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129730

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهى التي تقدم م�سروبات اأ�سا�سي املقاهى التي تقدم وجبات ب�سكل اأ�سا�سي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اأبو فدك احلديثة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية �سحار ، محافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/7/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129958

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

محل حالقة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع فايز البلو�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 58 ر.ب 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/7/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 130127

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة العطور وم�ستح�سرات التجميل ، احللي ال�سطناعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأبناء عبداللـه بن محمد بن ح�سن و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 207 ر.ب : 121 ال�سيب ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/7/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 130183

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمواد ال�سيدلنية ) ال�سيدليات ( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز اليمنى الطبي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية �سنا�س ، محافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/7/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131475

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خطاط .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اأ�سل اخلليج للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية �ساللة ، محافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131692

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى م�سروبات �ساخنة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الطموح املتفائل للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 1352 ر.ب : 111 القرم ، بو�سر ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/9/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132513

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التدريب والإعالن .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية لالت�سالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132514

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الإعالن .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية لالت�سالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132515

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدعم والإعالن .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية لالت�سالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

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

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133066

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الت�سميم  اأن�سطة   ، والتزييت(  الداخلـــي )التج�سي�س والطالء  الت�سمــيم  تنفيـــذ  اأعمــال 

الداخلــي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة ابن كلن للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2589 ر.ب : 211 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/11/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133741

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باجلملة لالأجهزة املنزلية والراديو والتلفزيون .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كهوف الغبرياء للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3 ر.ب : 312 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133924

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز جتاري ، �سوبرماركت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ب�سمة البادية للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية اخلابورة ، محافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134368

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخلطوه الذكية للم�ساريع احلديثة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية �ساللة ، محافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134639

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سنع املنتجات الغذائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نزوى لل�سناعات الغذائية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : نزوى ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134886

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سنع الفحم  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سما �سرياميك �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135029

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيت الأحالم لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 196 ر.ب : 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135180

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وكالت ال�سفر وال�سياحة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الجتاه الواحد لل�سفر وال�سياحة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية نزوى ، محافظة الداخلية ، �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135539

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع معدات املطابخ والفنادق واملطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سقط اخلري لالأعمال املتكاملة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سيب ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135774

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة مل�ستلزمات املطابخ . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة املو�سوي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 812 ر.ب : 117 �سحار ، محافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135779

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأن�سطة األعاب الت�سلية واأنظمة املحاكاة الإلكرتونية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رواد م�سقط لالأعمال 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان  : ولية �ساللة ، محافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135837

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة املكاتب ، مهام املكتب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة الفنية العمانية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :127 ر.ب : 211 �ساللة ، محافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135883

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لأجهزة احلا�سب الآيل والربامج غري املعدة كطلب 

العميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اأبو �سهد الهدابي للتجارة �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :697 ر.ب : 121 ال�سيب ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135923

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الوجبات ال�سريعة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عبداللـه يون�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية �سحم ، محافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135978

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة وتاأجري العقارات اململوكة اأو املوؤجرة)ال�سكنية والغري �سكنية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يونار الدولية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136021

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتب اإداري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جبال هرمز العاملية �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :2774 ر.ب : 112 بو�سر ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136066

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �ساللة املجد الدولية للتجارة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية �ساللة ، محافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136142

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سقق الفندقية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة فار�س الفلج للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية �سحار ،  محافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136164

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكاتب املحاماة .

القانونية اأمبو�سعيدي للمحاماة وال�ست�سارات  اإبراهيم  بن  �سعيد   با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :187 ر.ب : 132 اخلو�س ، ال�سيب ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/3/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136320

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مواد غذائية باجلملة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عطريون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية �ساللة ، محافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136325

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات النزل والإقامة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : محمد بن يو�سف بن را�سد الرا�سدي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/5/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136580

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�س اجلاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سويريج للم�ساريع احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 11 ر.ب : 620 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136834

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امل�سكري العاملية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2135 ر.ب : 130 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136951

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سالون جتميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأم الوليد لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية ال�سويق ، محافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136961

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عيادة طب الأ�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النادر للخدمات والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية �ساللة ، محافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136992

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)ال�ساي ، البهارات ، الأرز ، ال�سكر ، الع�سل ، التوابل ، اأع�ساب محفوظة ، النب ، الكاكاو ، 

امل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب ، احللويات  ، ملح( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة روا�سي العفية ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية �سور ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137425

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتفيف وتعبئة التمور والعنب والتني و�سنع منتجاتها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بن نا�سر املتكاملة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137470

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات الأ�سماك . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيداف الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 881 ر.ب : 117 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137471

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجع وفندق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيداف الوطنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 881 ر.ب : 117 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137473

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سحن وتفريغ .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : احلو�سني لل�سحن والتو�سيل ت�سامنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 21 ر.ب : 311 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137646

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اخل�سراوات والفواكه .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سهول الفيحاء للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3347 ر.ب : 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137647

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اخل�سراوات والفواكه .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع احلرا�سي املتحدة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 3347 ر.ب : 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137838

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتب مراجعة احل�سابات والتدقيق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رابح للتدقيق واملحا�سبة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137050

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النب ، ال�ساي ، الكاكاو، النب ال�سطناعي ، الأرز ، املعكرونة ، ال�سعريية ، التابيوكا ، ال�ساجو  

الدقيق ، امل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب ، اخلبز ، الفطائر ، احللويات ، ال�سوكولتة  

 ، النحل  وع�سل   ، ال�سكر   ، لالأكل  ال�ساحلة  الثلوج  ، وغريها من  املثلجات   ، الآي�س كرمي 

الع�سل الأ�سود ، اخلمرية ، م�سحوق اخلبيز، ملح ، توابل ، بهارات ، اأع�ساب محفوظة ، اخلل  

ال�سل�سات )التوابل( ، الثلج )املاء املجمد( .

 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سيم ال�ساروج للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 907 ر.ب : 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138014

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سنع ال�سابون بجميع اأنواعه ، املنظفات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة تل ال�سافـي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138143

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفر�س الأ�سمر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138166

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الإنتاج الفني ، اخلدمات الثقافية ، وخدمات الرتفيه . التعليم ، اأن�سطة ريا�سية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة ظفار املجد الرقمية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138229

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية للزيوت النباتية وم�ستقاتها 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية �ساللة ، محافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138381

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�س اجلاهزة والكماليات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الجتاه الواحد العاملي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية �ساللة ، محافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138382

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�س اجلاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الجتاه الواحد العاملي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية �ساللة ، محافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138571

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفر�سان الأربعة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 137 ر.ب : 130 الأن�سب ، بو�سر ، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 114159

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سغيل و�سيانة محطات ال�سخ وخطوط الأنابيب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سالة ال�سرق الو�سط �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب 1408 ر.ب : 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 112250

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طيف مخيزنة للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 175 ر.ب : 133 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2017/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 128271

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع   ، وملحقاتها  اجلاهزة  للمالب�س  باجلملة  البيع 

للف�سيات والهدايا ، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل 

و�سابون الزينة والبخور، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحقائب وال�سلع اجللدية 

بيع   ، وال�سيل  الن�سائية  للعبايات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع   ، ال�سفر  وتوابع 

الألعاب بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحلي 

ال�سطناعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اخلزائف الدولية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية ال�سيب ، محافظة م�سقط  ، �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/4/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133942

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الهواتف النقالة وم�ستلزماتها .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دارنا للتجارة و املقاولت �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ولية �ساللة ، محافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141863

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باجلملة ملواد غذائية منوعة ) ت�سمل امل�سروبات ( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع قوافل الب�ستان - ت�سامنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138725

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)البيع  ت�سويق   ، الإنرتنت(  طريق  عن  بالتجزئة  )البيع  الهاتف  عرب  الت�سويق  خدمات 

بالتجزئة عن طريق الإنرتنت( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : متيمة الرقمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138889

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سنع املنتجات الورقية لالأغرا�ض املنزلية مثل الطباق والأكواب وال�سواين . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سار لال�ستثمار �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139093

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)املقاهي التي تقدم الطعام ب�سكل اأ�سا�سي( ، )املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي( 

ب�سكل  م�سروبات  تقدم  التي  )املقاهي  �ساي   ، اأ�سا�سي(  ب�سكل  الطعام  تقدم  التي  )املقاهي 

اأ�سا�سي( ، منكهات للقهوة ، حلويات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة احل�سري ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139101

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم مختلف امل�سروبات ال�ساخنة والباردة( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اآفاق الظاهرة املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139341

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري ال�سيارات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو يو�سف لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139359

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وامل�ستثمرين  امل�سلحة  اأ�سحاب  )م�ساعـــدة  التكنولوجـــيا  جمال  فـي  ال�ست�سارة  خدمات 

لتحويل الأفكار اإلى منتجات اأو خدمات تلبي احتياجات املجتمع ب�سكل فعال( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : واحات البتكار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/24

-89-



اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139981

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فلك املجد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140030

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركه تالل طاقة احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140041

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم واملقاهي التي تقدم امل�سروبات والوجبات ال�سريعة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : القبطان للخدمات املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140172

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت ) التجارة الإلكرتونية ( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الروادف العربية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140277

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ، خدمات مطاعم وا�سوكو . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فندق احلديقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140421

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، للطعام  دقيق   ، ملح   ، �سوكولتة   ، �سكرية  حلويات   ، ب�سكويــــت   ، للقــــهوة  منكهات  بيع 

، �سعريية نودلز ، ، �سميد  اأرز   ، ، دب�ض للطعام  ، كت�ساب �سل�سة  ، دقيق ذرة   دقيق البقول 

الأ�سواق املركزية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مدينة ال�سعادة ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140428

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع مالب�ض جاهزة وم�ستح�سرات التجميل والعطور والبخور . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سياء بركاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140452

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بن را�سد الهذيلي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140528

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اطالل الوافـي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140597

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات طب الأ�سنان . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املختار للخدمات الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140625

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

للعالمة  الرئي�سي  )الن�ساط  العلني  باملزاد  البيع   ، باملزاد(  �سلع  )عر�ض  ال�سلع  عر�ض 

التجارية( ، ترويج املبيعات لالآخرين )الرتويج للجمهور وللجمهور( ، الت�سويق فـي اإطار 

ن�سر الربجميات )اإن�ساء تطبيق بنف�ض ال�سم( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سقط لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140917

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات لعداد مرق اللحم ، حلوم مطبوخة ، هالم حلوم ، خال�سات حلوم ، حلوم 

مملحة ، حلم الكبد ، حلوم محفوظة ، حلوم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سقر الغبرياء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16        
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141011

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مها الريف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141100

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�ض . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأواب للخدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141101

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عهد �سنا�ض للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141102

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الغ�سيل ، التنظيف اجلاف ، غ�سيل وكي املالب�ض . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفخامة للخدمات امل�سيئة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141103

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكاتب اأثاث ، اأثاث مكاتب ، هياكل ا�سرة من اخل�سب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املتميز املتكاملة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141104

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تدقيق احل�سابات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الثقة لتدقيق احل�سابات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141108

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، املطاعم  ، خدمات  الكانتينات  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  ، خدمات  وال�سراب  بالطعام  التموين 

خدمات   ، اخلفـيفة  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات   ، الذاتية  اخلدمة  مطاعم  خدمات 

مطاعم وا�سوكو ، تزيني الطعام . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع العا�سمي الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141109

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، بيوت زجاجية متنقلة غري  ، زجاج لوحي نوافذ، للمباين  املباين  ، زجاج  زجاج مرمري 

معدنية ، زجاج عازل للبناء ، زجاج نوافذ ما عدا زجاج نوافذ املركبات ، نوافذ من زجاج 

ملون ، زجاج لنوافذ املباين ، زجاج �سالمة ، هياكل غري معدنية للبيوت الزجاجية ، زجاج 

مطلي باملينا للبناء . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الكهلول التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141111

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املنتجات ال�سوفـية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اللم�سات الفنية املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141112

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املن�سوجات والأحذية  تاأجري   ، الأفراح  املتخ�س�سة لف�ساتني  املتاجر  فـي  بالتجزئة  )البيع 

ت�سمل ف�ساتني الأفراح ، البيع بالتجزئة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة 

 ، ، بيع احلقائب وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر  ، البيع بالتجزئة للمالب�ض اجلاهزة  والبخور 

بيع العبايات الن�سائية وال�سيل ، بيع احللي ال�سطناعية ، البيع بالتجزئة ملعدات واأدوات 

ومحالت التجميل - البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأحذية( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سموخ جمان العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141114

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سراويل حتتية ، قبعات �سيقة ، �سدارات مالب�ض داخلية ، مالب�ض كتانية ، احزمة مالب�ض ، 

قم�سان ، مالب�ض ، مالب�ض جاهزة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة الفائل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141132

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املك�سرات والع�سل والأع�ساب الطبيعية ، التمور ، التوابل ، واحللويات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو �سامل العزيزي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141133

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم وجبات طعام ب�سكل اأ�سا�سي( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العفاف احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141134

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�ض ، الك�س�سوارات ، العطور ، احلقائب ، العبايات ، م�ستح�سرات التجميل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بدريه البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141135

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

النقل اللوجي�ستي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التعاون الثالثي الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141136

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�ض . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سمال ال�سوادي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141140

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�ض والعبايات والأقم�سة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جواهر للم�ساريع النموذجية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141141

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التدريب التي توفرها اأجهزة متثيلية )خدمات التدريب( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : معهد التدريب الوطني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141142

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

يان�سون ، قرفة تابل ، كري بهار ، م�ستح�سرات احلبوب ، توابل ، ف�سار حب الذرة ، كركم ، فلفل 

توابل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة املنتج الفاخر للتعبئة والتغليف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141143

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)جتارة الأقم�سة والكماليات والعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سائم كو�ض البادية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141144

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإ�سافات غذائية ، مكمالت غذائية من اجلبنني ، مكمالت غذائية من الربوتني . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العمران واأبنائه لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141148

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الكافترييات ، خدمات املطاعم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سرار الرثوة املائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141149

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�ض ، تنظيف املالب�ض ، التنظيف اجلاف . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سامة اأحمد الربعمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141155

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات الكافترييات ، خدمات املطاعم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الدبلوما�سي املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141156
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البناء ، البناء بالطوب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حمود بن عبداللـه بن محمد احلارثي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141157
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لبيع   ، اللحوم  ومنتجات  للحوم  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  ال�سلع)البيع  عر�ض 
واللعب  اللعاب  واللوحات-بيع  والتحف  للتذكارات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة 
وم�ستح�سرات  للعطور  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع   ، املتاجر  فـي  بالتجزئة 
للمالب�ض  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع   ، والبخور  الزينة  و�سابون  التجميل 
 ، والتمور  الطازجة  للفواكه واخل�سراوات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  لبيع   ، اجلاهزة 
جهاز   ، التلفزيوين   ، )الراديو  املنزلية  لالأجهزة  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 
لربامج  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  )بيع  ..اإلخ  الرقمية  الفـيديو  اأقرا�ض  ت�سغيل 
والنب  للمك�سرات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع   ، الآيل  احلا�سب  وم�ستلزمات 
للحقائب  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  لبيع   ، البقالة  محالت   ، والعطارة  والتوابل 
وال�سلع اجللدية وتوابع ال�سفر، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للدواجن املذبوحة ، 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأحذية ، الربادات ، التموينات( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بدر الزمان العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141158
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الت�سميم ال�سناعي ، برجمة احلا�سوب ، ت�سميم ت�سميم �سناعي ، حتليل اأنظمة حا�سوب  
ت�سميم اأنظمة حا�سوب ، حتويل البيانات من و�سائط مادية اإلى اإلكرتونية ، اإن�ساء و�سيانة 
املواقع على �سبكة الإنرتنت لالآخرين ، تفعيل مواقع الإنرتنت ، حتميل برامج حا�سوبية 
ا�ست�سارات فـي الربجميات احلا�سوبية ، توفـري اأجهزة بحث فـي الإنرتنت ، خدمات ا�ست�سارية 
تكنولوجيا  فـي  ال�ست�سارة   ،  SaaS كخدمات  الربجميات   ، الإنرتنت  مواقع  ت�سميم  فـي 
خدمات  املعلومات   تكنولوجيا  جمال  فـي  للخدمات  موردة  خارجية  جهات   ، املعلومات 
ال�ست�سارة فـي جمال التكنولوجيا ، خدمات ال�ست�سارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب ، 
تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات ، اأبحاث فـي جمال تقنيات الت�سالت عن 

بعد . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تيار لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141159
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الع�سل  واإنتاج  النحل  وتربية  للع�سل  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  )البيع  ع�سل نحل 
و�سمع الع�سل( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمواج البحر امليت للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141160

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع �سماعات هواتف ، واأ�سالك هواتف ، وهواتف فـيديو ، هواتف محمولة ، بيع اأطقم غري 

يدوية للهواتف ، هواتف ذكية ، هواتف خلوية ، اأغلفة للهواتف الذكية ، وحافظات للهواتف 

الذكية ، واأجهزة وحوا�سيب معاجلة البيانات ، واأجهزة اإلكرتونية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عا�سفة ال�سمال الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141161

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات جتميل ، بخور ، عطور ، اأعواد البخور . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو اخلليل احلنظلي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24

 

-110-



اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141162

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�ض ال�سلع )البيع بالتجزئة للعبايات الن�سائية وال�سيل والعطور وم�ستح�سرات التجميل 

و�سابون الزينة والبخور( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمواج للخدمات املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141168

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اأواين )البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات والأواين املنزلية املتنوعة( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأ�سطورة امل�سرتكة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141169

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيجامات ، ف�ساتني ، مالب�ض تقليدية ، عباءات ن�سائية ، اأو�سحة ، مالب�ض جاهزة ، مالب�ض ، 

قبعات اأغطية للراأ�ض ، اأحذية اأو �سنادل من ن�سيج احللفاء . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأزياء امللكة ال�سغرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141170

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سالت الريا�سية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سما ال�سرق ال�ساطعة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141171

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ترويج املبيعات لالآخرين )ترويج وت�سويق الب�سائع( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الوطنية ملنتجات اللبان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141173

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة كوثر اجلنوب للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141175

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�ض ال�سلع . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفخامة امل�ستقبلية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141176

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)م�سروبات( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع تالل بركاء الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141177

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تطبيق للهواتف املحمولة والألواح لطلبات الأكل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خزان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141178

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سوكولتة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حلويات العرب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141180

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فندق . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نقطة الحرتاف املمتازة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141183

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البيارق امللكية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141188

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة واجلملة ملحالت البقالة والنب والبهارات والت�سدير وال�سترياد . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سما لال�ستثمارات العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141190

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

محالت البيع بالتجزئة واجلملة املواد الغذائية واخل�سراوات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة ح�سني بن محمد علي باحلاف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141194

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات نقل ال�سيارات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : درب للخدمات الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141198

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيدلية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دواء جمان للخدمات الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141202

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وال�ساندوي�سات  والفطائر  وال�ساخنة  الباردة  امل�سروبات  )تقدمي  الكافترييات  خدمات 

واملعجنات( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفري�ض الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141203

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التاأمني ، ابرام �سندات التاأمني على احلياة ، التاأمني . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عمان للتاأمني ) فرع عمان (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141205

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التنظيف اجلاف ، غ�سيل وكي املالب�ض . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ميار اخلري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141207

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال ، خدمات وكالت املعلومات التجارية ، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جمموعة بهوان الهند�سية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141208

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الع�سائر الطازجة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النماء الذهبية املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141209

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأوان فخارية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مرامي العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141210

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأقم�سة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زبرجد �ساللة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141213

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مهرة لالأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141214

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم الديكور الداخلي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تقنية ال�سفاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141229

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اوران�ض ال�ساطع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141230

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاولت البناء والت�سييد . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حلواين للخدمات وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141231

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأدوية لالأغرا�ض الب�سرية )جميع الأدوية التابعة لأغرا�ض طبية( ، م�ستح�سرات �سيدلنية 

)جميع امل�ستح�سرات التابعة لأغرا�ض طبية( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ست�سفى احلياة الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141232

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هلت الأنوار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141233

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تلميع املركبات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرحبي لالأعمال املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141235

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، اك�س�سوارات النظارات ، محاليل  بيع النظارات ال�سم�سية ، والطبية ، والعد�سات الطبية 

تنظيف العد�سات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع علي فاجواين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141236

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مياه �سرب م�سروبات )ماء لل�سرب( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بحر ال�سويق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141237

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )املقاهي( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سموخ محوت للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141238

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اللياقة  تقييم  خدمات   ، وال�سحية  البدنية  اللياقة  تدريبات  ال�سحية  النوادي  خدمات 

البدنية لأغرا�ض التدريب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة امتنان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141239

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : روائع اجلنوب لالأعمال املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141240

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الناعورة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141254

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)محالت البقالة والربادات والتموينات وبيع الفواكه واخل�سراوات الطازجة( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مرتفعات �سام للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141885

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الت�سوير ال�سوئي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التقاطة لالإنتاج الفني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141255

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات طب الأ�سنان . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رمال اإبراء للم�ساريع الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141256

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإ�سالح املظالت )ور�سة الأملنيوم ، ور�سة حدادة( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وهج ال�سوادي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141257

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ذهب غري م�سغول اأو مطرق)بيع الذهب واملجوهرات( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأمان للذهب والأملا�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141262

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأعمدة معدنية للبناء ، حلقات نحا�سية ، لفتات معدنية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طرق الأمان العربية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141263

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حاويات معدنية للوقود ال�سائل ، اغطية معدنية لفتحات خطوط الأنابيب ، اأعمدة معدنية 

للخطوط الكهربائية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـيجن - احلياة ا�سهل - بي فـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141264

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب )اإ�سالح و�سيانة الهواتف النقالة( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفخامة امللكية اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141265

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�ست�سارات فـي تقنية املعلومات .جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب ، ا�ست�سارات فـي 

الربجميات احلا�سوبية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الإبداع احل�سابي الالنهائي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141266

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)فح�س املعدات الثقيلة والرافعات( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املوؤ�س�سة املتطورة للخدمات والفح�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141267

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

محل ت�سوير رقمي وطباعة على ال�سا�سات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مل�سات �سوئية للت�سوير ال�سوئي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141268

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جموهرات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأمين �سونارا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141269

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�س جاهزة ، مالب�س مطرزة ، ف�ساتني ، ف�ساتني بلوز . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سواطئ البحر الأبي�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141270

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سائر فواكه . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة ع�سر احلداثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141271

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برادات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع ورود العفـيفـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141272

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة )تقدمي الوجبات اخلفـيفة وال�ساي والع�سائر( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سحاري تيماء الوطنية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30

-136-



اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141274

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ربوع ف�سح للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141284

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ترتيب الرحالت ال�سياحية ، تنظيم رحالت بحرية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الإكليل املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141309
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأع�ساب بحرية توابل ، با�ستا ، عجينة لوز ، يان�سون ، يان�سون جنمي ، منقوعات غري طبية 
منكهات للقهوة ، م�ستح�سرات منكهة للطعام ، توابل بودرة ، قر�سلة بق�سماط ، ب�سكويت 
ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات   ، قهوة   ، الوفل  كعك   ، امللت  املنبت  ال�سعري  من  ب�سكويت 
كبدائل للقهوة ، كعك ، قرفة تابل ، براعم نبات الكرب املخللة ، كارميل �سكاكر ، كري بهار، 
م�ستح�سرات احلبوب ، علكة لي�ست لغايات طبية ، هندباء برية بدائل للقهوة ، �سوكولتة ، 
مرزبانية ، كب�س قرنفل تابل ، توابل ، رقائق ذرة ، ف�سار حب الذرة ، م�ستح�سرات لتكثيف 
، بوظة ، خال�سات للمواد الغذائية عد اخلال�سات الثريية والزيوت  الكرمية املخفوقة 
العطرية ، عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية ، كركم ، محليات طبيعية ، بهارات ، فلفل 
حلو ، دقيق للطعام ، دقيق البقول ، دقيق ذرة ، دقيق ال�سعري ، دقيق �سويا ، طحني قمح  
ن�سا للطعام ، خمائر للعجني ، بتي فور كعك ، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية 
لالأكل   ال�ساحلة  املثلجات  عوامل متا�سك   ، تابل  ، زجنبيل  كعك  ، عجينة  كعك  م�سحوق 
للطعام  برغل   ، الغذائية  لل�سناعات  معد   ، غلوتني  دابوق   ، الطهي  لأغرا�س  جلوكوز 
الب�سري ، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب ، م�سروبات قهوة باحلليب ، م�سروبات 
�سوكولتة باحلليب ، مواد تخمري ، مواد متا�سك ال�سجق ، معكرونة ، ذرة مطحونة ، ذرة 
 ، ، جوز الطيب  ، �سعري مق�سر  ال�سكر  ، قطر  امللت  دب�س للطعام  ، مالتوز �سكر  محم�سة 
نودلز معكرونة رقيقة ، �سعري مطحون ، �سندوي�سات ، ب�سكويت بالزبدة ، فلفل توابل ، بيتزا  
فلفل ، دقيق بطاطا ، مهلبية  برالني حلوى اللوز او اجلوز ، رافـيويل ، زعفران توابل ، 
نكهة الكرف�س ، �سميد ، �سربات مثلجات ، �سباغيتي معكرونة رفـيعة ، تورتات كيك بالفواكه 
، مطريات  نودلز  �سعريية   ، للفانيال،  بديل  فانيلني   ، لغايات مطبخية  الفانيال  منكهات 
حلوم للغايات املنزلية ، مثلجات �ساحلة لالكل ، م�ساحيق ل�سنع املثلجات ، حلوى لوز ، 
، منكهات للم�سروبات بخالف  الزيوت العطرية  ، منكهات بخالف  حلويات فول �سوداين 
الزيوت العطرية ، �سوفان مطحون ، �سوفان مق�سر ، طعام اأ�سا�سه �سوفان ، رقائق �سوفان  
اأ�سا�سها  ، م�سروبات  الكاكاو  اأ�سا�سها  ، م�سروبات  اأ�سا�سها القهوة  ، م�سروبات  دقيق �سوفان 
ال�سوكولتة ، �سكاكر لالكل  رقائق منتجات حبوب ، الت�ساوت�ساو توابل ، ك�سك�س �سميد ، 
خال�سة ال�سعري املنبت امللت ، للطعام ، �سعري منبت ملت ، لال�ستهالك الب�سري ، �سمع نحل 
لال�ستهالك الب�سري ، توابل م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار ، هالم ملكي لال�ستهالك 
الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية ، ماء بحر للطبخ ، �سو�سي ، �سل�سات طماطم ، 
، مو�سلي حلوى  ، هالميات جلي، فواكه حلويات  ب�سكويت رقيق ه�س  ك�سرتد   ، مايونيز 
م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة ، �سل�سة �سويا ، مقبالت هندية توابل، 
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تاكو ، �ساي مثلج ، كعك ذرة  م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي ، توابل �سلطة ، لب خبز ، تبولة ، 
 ، اللحم  ، �سل�سة مرق  املقبالت  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى  تورتات مح�سوة   ، حالوة طحينية 
معجون حب ال�سويا توبل  اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب ، لب الذرة ، دقيق لب الذرة 
اأع�ساب محفوظة  الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة ، كيك مغطى   ، �سودا خبازة 
، كولي�س )فواكه( �سل�سات ،  بال�سكر جممد ، مو�س �سوكولتة  املو�س )حلوى( �سكريات 
مرق تخليل يو�سع فـيه اللحم اأو ال�سمك ، باجلنب ال�سندوي�سات ، بي�ستو �سو�س بذر الكتان 
لال�ستعمال املطبخي توابل  بذور القمح لأغرا�س الإ�ستهالك الب�سري ، ق�سبان احلبوب 
الغنية بالربوتني ، ق�سدة التارتار لأغرا�س الطهي ، اإ�سافات الغلوتني لأغرا�س الطهي ، 
�سل�سلة املعكرونة ، لوح من احلبوب ، �سكر نخيلي ، عجني ، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل 
�ساي ، pastry dough  بيلميني عجائن مح�سية باللحم ، حلي بال�سوكولتة لتزيني الكعك  
حلي باحللويات لتزيني الكعك ، جوز مطلي بال�سوكولتة ، طحائن جوز ، ثوم مفروم بهار  
، ورق �سالح لالأكل   بوريتو�س   ، املعكرونة  ياباين من  ، رامن طبق  باوزي كعكات مح�سية 
الأغاف  �سراب   ، مك�سرات  على  يحتوي  �سوكولتة  معجون   ، ال�سوكولتة  اأ�سا�سه  معجون 
محليات طبيعية ، تزيني الطعام بطبقة براقة ، اأطباق جمفدة مكونها الأ�سا�سي املعكرونة  
م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن ، مربى احلليب ، �سندوي�سات الهوت دوغ ، مكعبات ثلج ، بذور 
ال�سم�سم توابل ، مخلالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة  ، بذور  معاجلة ت�ستخدم كتوابل 
احلنطة  طحني   ، معاجلة   ، �سوداء  حنطة   ، برغل   ، معاجلة   ، كينوا  حبوب   ، والبهارات 
ال�سوداء ، �سل�سة التوت الربي بهارات ، �سل�سة التفاح بهارات ، لومبري خبز م�سنوع من 
البطاطا ، ب�سطيلة ، �سينبي ب�سكويت الذرة ، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة  
�سكاكر النعناع لإنعا�س النف�س ، علكة لإنعا�س النف�س ، �سعريية معكرونة ، اأودون ، �سعريية 
معكرونة، �سوبا ، متر هندي )توابل( ، لك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار( ، �ساي من 
اأع�ساب البحر ، كرميا محروقة ، عجائن للقلي ، رقائق ورقية �ساحلة لالأكل ، كرات جوز 
لال�ستعمال  الربتقال  زهر  ماء   ، اململوءة  القهوة  كب�سولت   ، احللويات(  من  )نوع  الهند 
الغذائي ، بوظة جممدة ، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات ، معجون اأو 

هري�س )توابل( ، عجينة الزجنبيل )مطيبات( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الوفرة لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141310

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حليب جمفف ، ياكيتوري ، بولغوجي طبق كوري من حلم البقر ، مك�سرات م�سكرة مك�سرات 

 ، الب�سل  حلقات   ، اأفوكادو  هري�س  غواكامويل   ، محفوظ   ، توت   ، معالج  بندق   ، منكهة 

فالفل ، ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي ، حلم جمفف ، حليب ال�سوفان ، كرمي اأ�سا�سه 

اإ�سكامول يرقات منل مح�سرة �ساحلة   ، خ�سروات  خ�سراوات جمففة ، زيت بكر ممتاز 

لالأكل ، ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل ، 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 

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 

اأكيا�س جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق ، كليبفـي�س �سمك القد اململح واملجفف ، فطائر جنب 

القري�س املقلية ، معجون ع�سري الفواكه ، يوبا ق�سور جبنة التوفو ، اأقرا�س فول ال�سويا  

اأو  ال�سمك  اأو  اللحم  على  يعتمد  مح�سر  مغربي  )طبق  طاجني   ، التوفو  جبنة  اأقرا�س 

�ساتيه   ، ترابية  رائحة  له  املخمر  ال�سويا  فول  منتج م�سنوع من  التيمبه هو   ، اخل�سار( 

الفواكه   ، املح�سرة  ، اخل�سراوات  �سيخ(  امل�سوي على  اللحم  اآ�سيا من  �سرق  )طبق جنوب 

املح�سرة ، راتاتوي )طبق فرن�سي ريفـي مكون من جمموعة خ�سار( ، حلم البط املكبو�س  

اللحم   البي�ساء مع  الفا�سولياء  ، ح�ساء  ابي�س )نوع من احللوى(  ، بودينغ  نقانق �سجق 

 ، املب�سورة  البطاطا  فطائر   ، والبطاطا  ال�سجق  يرافقه  املعلبة  امللفوف  األزا�سي من  طبق 

العجة ، لفائف امللفوف املح�سوة باللحم ، مركزات تعتمد على اخل�سار للطهي ، مركزات 

تعتمد على الفواكه للطهي ، عجائن للخبز تعتمد على اخل�سار ، غذاء هالمي ي�ستخدم 

 ، الكوارك الطازج والغني بالربوتينات  ، جنب  ، الرخويات غري احلية  فـي عملية الطهي 

اجلنب املنزيل ، م�سروبات تعتمد على حم�س اللبنيك ، الزهور املجففة ال�ساحلة لالأكل ، 

الزجنبيل املتبلور )املطبوخ بال�سكر( ، الزجنبيل املحفوظ ، الزجنبيل املكبو�س اأو املخلل ، 
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زلل بي�س للطعام ، خال�سات طحالب للطعام ، جيالتني هالم ، للطعام ، دهون �ساحلة 

لالأكل ، �سمك الأن�سوفة غري احلي ، زبدة الفول ال�سوداين ، زبدة ، زبدة لب ال�سوكولتة ، 

زبدة جوز الهند ، كرمية الزبدة ، زلل بي�س ، مهلبية �سوداء ، مرق ، م�ستح�سرات لإعداد 

، مخلل  رقائق بطاطا مقلية   ، ، حلوم مطبوخة  فواكه محفوظة   ، كافـيار   ، اللحم  مرق 

امللفوف ، جوز هند جمفف ، زيت لفت للطعام ، مركزات املرق ، مربيات ، فواكه جممدة  

، خ�سراوات  ، خ�سراوات مطبوخة  ، خ�سراوات محفوظة  ، خيار مخلل  زبيب   ، �سوربات 

جمففة ، زيوت للطعام ، ق�سدة منتجات األبان ، جبنة ، فواكه مثلجة ، كروكيت ، ق�سريات 

غري حية ، متور ، حليب ، جراد البحر غري حي ، �سرائح �سمك طرية فـيليه ، اأنفحة خمرية 

اللنب من غ�ساء معدة العجل ، فواكه مطبوخة ، هالم جلي ، الفواكه ، لب فواكه ، حلوم  

�سمك غري حي ، جلي هالم ، للطعام ، هالم حلوم ، حلوم ال�سيد ميتة ، مربى زجنبيل ، 

فول �سويا محفوظ للطعام ، مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل ، مخاليط حتتوي 

للطعام  ذرة  زيت   ، بحرية غري حية  �سرطانات   ، ف�سيخ  �سمك   ، اخلبز  ل�سرائح  دهن  على 

زيت لب النخيل للطعام ، زيت �سم�سم ، محار غري حي ، غراء ال�سمك للطعام ، حلم فخذ 

اخلنزير املقدد جنبون ، �سفار بي�س ، لنب رائب ، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات ، ع�سري 

م�سروب من  كومي�س   ، احلليب  م�سروب من  كفـري   ، ، خال�سات حلوم  للطبخ  خ�سروات 

احلليب ، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها ، لنب مخي�س ، منتجات احلليب  

جراد البحر ال�سائك غري حي ، حلم خنزير مملح ، عد�س محفوظ ، �سمن نباتي  مربى 

فواكه ، نخاع عظم احليوانات للطعام ، اأ�سماك ق�سرية غري حية ، بلح البحر غري احلي ، 

زيت نخيل للطعام ، مك�سرات مح�سرة ، بي�س ، بي�س م�سحوق ، عجينة حلم الكبد  ب�سل 

محفوظ ، زيتون محفوظ ، زيت زيتون للطعام ، زيت عظام معد لالكل ، بكتني لغرا�س 

الطهي ، مخلالت ، بازلء محفوظة ، �سجق ، حلوم مملحة ، م�ستح�سرات لعداد ال�سوربة  

معجون بندورة ، �سلطات خ�سروات ، دهن خنزير ، �سلطات فواكه ، �سردين ، �سلمون ، دهن 

، كرو�س  ال�سم�س للطعام  ، زيت دوار  ، ع�سري بندورة للطبخ  ، �سمك تونا  ما�سية للطعام 

لأغرا�س  جينيه  اأمالح   ، فواكه  ق�سور   ، حية  غري  دواجن  حلوم  محفوظة   كماأة   ، معدة 
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الطهي ، لوز مطحون ، فول �سوداين مح�سر ، فطور محفوظة ، دهن جوز الهند ، زيت 

جوز الهند للطعام ، بقول محفوظة ، حلم الكبد ، منتجات غذائية من ال�سمك ، رقائق 

كمادة  معد  طلع  غبار   ، الكحول  فـي  محفوظة  فواكه   ، حي  غري  �سدفـي  حلزون  فواكه 

غذائية ، قريد�س غري حي ، �سمك محفوظ ، حلوم محفوظة ، جمربي غري حي ، بي�س 

احللزون لال�ستهالك ، توفو فول �سويا مخمر ، ق�سدة مخفوقة ، حلم خنزير بي�س �سالح 

لالأكل �سمك معلب ، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري ، فواكه معلبة ، حلوم معلبة ، فطائر 

لال�ستهالك  القز  دودة  �سرنقات   ، احلي  غري  البحر  خيار   ، مملح  �سمك   ، مقلية  بطاطا 

الب�سري ، خ�سروات معلبة ، عجينة �سجق ، رقائق بطاطا ، هري�س تفاح ، توت بري مطبوخ 

 ، محفوظ  �سبهوان   ، احلم�س  معجونة  حم�س   ، ال�سم�سم  بذور  عجينة  طحينة  بال�سكر 

اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه ، روب اللنب ، اأطعمة خ�سار مخمرة كم�سي ، لنب �سويا ، 

حليب مخفوق  اأجفار فلفل محفوظ ، بذور عباد ال�سم�س املح�سرة ، مو�س )�سمك ( ، �سراب 

البي�س غري الكحويل ، مو�س من اخل�سراوات ، تفريخ الأ�سماك املح�سرة ، بذور مح�سرة 

األوفـريا املعد لال�ستهالك الب�سري ، ثوم )محفوظ( ، حليب زليل ، زيت بذر الكتان معد 

لالأكل رقائق البطاطا قليلة الد�سم ، لي�ستني لأغرا�س الطهي خمائر )احلليب( لأغرا�س 

الطهي ، خ�ساف ، حليب مركز ، �سميتانا ق�سدة محم�سة ، ريازنكا حليب مختمر مطهو ، 

برو�ستكفا�سا حليب محم�س ، مركز طماطم ، عجينة كو�سى ، عجينة باذجنان ، لنب الفول 

خر�سوف   ، الأرز  لنب   ، املطبخي  لال�ستعمال  اللوز  لنب   ، املطبخي  لال�ستعمال  ال�سوداين 

م�سرب ، حت�سريات من الفواكه املعاجلة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الوفرة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141363

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)خدمات املقاهي التي تقدم امل�سروبات( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�ساحلي للم�ساريع امل�ستقبلية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141407

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�سترياد وت�سدير الورود وم�ستاقاتها . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دامريز بن داود للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141471

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اخلوالد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141487

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة العطور والبخور . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيف بن خلفان بن �سيف الرواحي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141514

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مبادلة للخدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141527

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات الكافترييات ، خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفـيفة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رواء بركاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141528

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمـــات اأماكن اإقامة ال�سياح ، خدمات الفنادق ، خدمات املطاعـــم ، حجز النزل ، احلجز 

خدمات   ، املوؤقتة  الإقامة  اأماكن  حجز   ، الذاتية  اخلدمة  مطاعم  خدمات   ، الفنادق  فـي 

الفنادق ال�سغرية املوتيالت . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خط جربين للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141529

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�ستف�سارات عن الأعمال ، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال ، خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مزون الذهبية العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141530

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هامور اخلليج للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141531

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة 

والبخور والأحذية واحلقائب وال�سلع اجللدية واملالب�س اجلاهزة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مل�سة الثقة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141532

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق )محالت البقالة( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : برق الغبرياء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141533

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�س اجلاهزة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخل�سراء للم�ساريع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141534

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة الطابوق والبالط والرخام الطبيعي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سراميك امل�ستقبل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141535

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتب تدقيق احل�سابات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الثقة لتدقيق احل�سابات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

-149-



اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141536

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، و�سوارما(  وتيكا  و�ستيك  )برجر  حية  غري  دواجن  حلوم   ، وتيكا(  و�ستيك  حلوم)برجر 

فطائر اأ�سا�سها بطاطا)للربجر( ، رقائق بطاطا مقلية)للفرايز( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الثالثي املتحد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141537

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خمي�س ال�سيابي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141538

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الطويان لالأعمال احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141542

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مخبز . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة خور العني للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141543

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات املطاعم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة الحتاد الذهبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141544

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الإن�ساء . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة عبداللـه بن حمد ال�سيباين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/10

-152-



اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141545

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلويات )�سنع احللويات العربية ت�سمل املعمول وخالفه( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبراج الطماح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141546

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تلميع املركبات ، غ�سل املركبات ، ت�سحيم املركبات  . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ا�ست�سراف امل�ستقبل الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141547

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توفـري قنوات ات�سال للت�سوق عن بعد . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الأمواج ال�سريعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141566

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سار لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141590

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع خالد ال�سويد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141600

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : رمال ال�سحراء الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141601

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مياه معدنية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الأجماد العاملية لالأعمال والإعمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141602

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اأمين التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141603

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأثاث . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التوازن املتحد املا�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141604

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ور�سة اأملنيوم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مزون ال�سام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141605

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعبايات الن�سائيةوال�سيل ، البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة للحلي ال�سطناعية ، للبيع باجلملة للعطور وم�ستلزمات التجميل 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�س اجلاهزة( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأرحتال للم�ساريع واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141606

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيف املباين من الداخل ، غ�سيل وكي املالب�س ، تنظيف املالب�س ، التنظيف اجلاف . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخلطوط الذهبية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141608

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املن�سوجات والأقم�سة باأنواعها . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طالل بن �سعيد بن محمد الكعبي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141610

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للذهب واملجوهرات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو غزل البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141611
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، بذور القمح لال�ستهالك احليواين ، خر�سوف  بذر الكتان وجبة لالإ�ستهالك احليواين 
طازج   ثوم   ، حي  تونا  �سمك   ، حي  �سردين   ، حي  �سلمون  �سمك   ، حي  رنكة  �سمك   ، طازج 
vegetable marrows، fresh ، بذور كتان غري معاجلة ، حت�سريات من الفواكه الطازجة  
املعاجلة  الذرة احللوة غري  ، �سنابل  ، ح�سرات حية �ساحلة لالأكل  الأن�سوفة احلي  �سمك 
املق�سرة اأو غري املق�سرة ، حبوب الكينوا ، غري معاجلة ، احلنطة ال�سوداء ، غري معاجلة ، 
اأ�سماك الكوي ال�سبوط امللون ، حية ، الرخويات احلية ، الطعم املجففة املجمدة اخلا�سة 
بال�سيد ، الزهور الطازجة ال�ساحلة لالكل ، الزجنبيل الطازج ، بذور ال�سويا الطازجة ، 
نبات القنب ، نبات القنب الغري مح�سر ، اأ�سجار ، جوز الهند ، ثمار العرعر ، جنني البذرة 
لغايات نباتية ، غالل حبوب ، غالل لال�ستهالك احليواين ، غالل بذور ، برغل للدواجن ، 
اأع�ساب طازجة ، نباتات ، �ستول ، ح�سي�سة الدينار ، جوز الكول ، خ�س ، طازج ، عد�س طازج  
خمرية للحيوانات ، فلني خام ، م�سحوق الكتان علف ، منتجات لفرا�س احليوانات ، خث 
لفرا�س احليوانات ، ذرة �سفراء ، ثفل الذرة ال�سفراء للما�سية  �سعري منبت ملت، للتخمري 
والتقطري ، بقايا ثفل ، الفواكه املع�سورة ، بندق ، دقيق للحيوانات  بي�س ال�سمك ، بي�س 
دود القز ، الب�سل ، ب�سل طازج ، زيتون طازج ، برتقال طازج ، �سعري  قرا�س ، عظم احلبار 
كطعام للطيور ، فرا�س من الق�س للحيوانات ، ق�س علف ، نخيل اأوراق �سجر النخيل ،  اأ�سجار 
نخيل ، هري�س لت�سمني املا�سية ، اأ�سماك حية ، نباتات الكروم  اأكواز �سنوبر ، فلفل نبات، 
نباتات جمففة للتزيني ، كراث ، طازجة ، بازلء طازجة ، بطاطا طازجة ، م�ستح�سرات 
للدواجن التي تبي�س ، علف للحيوانات ، جذور �ساحلة لال�ستهالك احليواين ، عنب طازج  
راوند طازج ، �سجريات ورد ، اجلاودار  دود القز ، �سم�سم ، كماأة طازجة ، بقايا التقطري ، 
دواجن حية ، خروب لال�ستهالك احليواين ، لوز ثمر، ، فول �سوداين ثمر ، م�سحوق الفول 
معاجلة  من  ثانوية  منتجات   ، للحيوانات  ال�سوداين  الفول  ثفل   ، للحيوانات  ال�سوداين 
 ، احلبوب لال�ستهالك احليواين ، ثفل ق�سب ال�سكر مادة خام  طعم حي ل�سيد ال�سمك 
جراد البحر حي ، ق�سريات حية ، �سرطان بحري حي ، بلح البحر احلي ، محار حي ، طعام 
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للحيوانات الأليفة ، حلاء خام ، جراد بحري �سائك حي ، م�سغ �ساحلة لالكل للحيوانات  
 ، معالج  غري  اأرز   ، احليواين  لال�ستهالك  ال�سمك  دقيق   ، الأليفة  للحيوانات  م�سروبات 
خيار البحر احلي ، ورق رملي فرا�س، للحيوانات الأليفة ، رمل معطر للحيوانات الأليفة 
فرا�س للحيوانات ، نباتات الألوفـريا  �سبانخ الطازجة ، بذر الكتان لالإ�ستهالك احليواين  
طحالب غري معاجلة لال�ستهالك الب�سري اأو احليواين  حم�سيات طازجة ، ثمار اجلوز 
فواكه ، حيوانات تعر�س فـي حدائق احليوان ، حيوانات حية ، مواد غذائية للحيوانات ، 
جذوع اأ�سجار ، �سجريات ، �سوفان ، توت فواكه طازجة ، ملح للما�سية ، �سمندر طازج ، نخالة 
خ�سب غري من�سور ، رقائق خ�سبية ل�سنع لب اخل�سب  خ�سب غري م�سوى ، حبوب كاكاو خام  
ق�سب �سكر ، ثمار اخلرنوب بذور حبوب غري معاجلة فطر طازج ، غزل فطري للتكاثر ، 
ثفل للما�سية ، ك�ستنة طازجة ، كل�س لعلف احليوانات  جذور الهندبا الربية ، هندبا برية 
طازجة ، طيور كالب ، ليمون ، طازج ، ق�سور جوز الهند  طعام للطيور ، ثفل اللفت للما�سية  
خيار ، طازج ، اأكواز ح�سي�سة الدينار ، هري�س علف لال�ستهالك احليواين  لب النارجيل ، 
اأ�سماك ق�سرية حية ، خ�سروات طازجة  كو�سا طازجة ، اأكاليل من زهور طبيعية ، بي�س 
ثفل   ، التقطري لال�ستهالك احليواين  ، ف�سالت  الق�س  اأغطية من   ، للتفقي�س  مخ�سب 
البرية ، ما�سية ، م�ستح�سرات لت�سمني املا�سية ، م�سحوق اأرز للعلف ، بقول طازجة ، زهور 
طبيعية ، زهور جمففة للتزيني ، غبار الطلع مادة خام ، تنب ، علف لتقوية احليوانات ، 

طعام للما�سية ، قمح ، فواكه طازجة ، مرج . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الوفرة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141612

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سرارة الزرقاء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141613

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتبة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جبال ظبيان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141614

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي واملقاهي التي تقدم الوجبات 

ب�سكل اأ�سا�سي( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يو�سف اأحمد العامري املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141615

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حجر للبناء ، رمل ، عدا رمل ال�سباكة ، ا�سمنت ، زجاج نوافذ ما عدا زجاج نوافذ املركبات ، 

بالط غري معدين لالر�سيات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : داندينياج ودامرا�سي للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141618

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مخبز . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة القائدي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141619

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأجمد بن اأحمد الهنائي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141633

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مخبز . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابراج العبري العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141634

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيارق العقدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141635
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطور ، م�ستح�سرات جتميل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سكوك العربية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141637
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد ، منقوعات غري طبية ، منكهات للقهوة ، م�ستح�سرات 
قر�سلة   ، الغذائية  املواد  حلفظ  ملح   ، خمرية  بدون  خبز   ، بودرة  توابل   ، للطعام  منكهة 
بق�سماط ، ب�سكويت ، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت ، حلويات بالنعناع ، حلويات �سكرية  
، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم  ، بن غري محم�س  ، قهوة  ، كاكاو  بان  ، خبز  الوفل  كعك 
بهار  كاري   ، �سكاكر  كارميل   ، املخللة  الكرب  نبات  براعم   ، تابل،  قرفة   ، كعك   ، للقهوة  كبدائل 
�ساي    ، للقهوة  بدائل  برية  هندباء   ، طبية  لغايات  لي�ست  علكة   ، احلبوب  م�ستح�سرات 
�سوكولتة ، مرزبانية ، كب�س قرنفل تابل ، توابل ، حلويات ، رقائق ذرة ، ف�سار حب الذرة ، 
م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة ، بوظة ، فطائر محالة بانكيك ، خال�سات للمواد 
املواد  ، عوامل تغليظ لطهي  ، ملح  العطرية  الأثريية والزيوت  الغذائية عد اخلال�سات 
الغذائية ، كركم ، محليات طبيعية ، بهارات ، خبز زجنبيل ، فلفل حلو ، دقيق للطعام  دقيق 
البقول ، دقيق ذرة ، دقيق اخلردل ، دقيق ال�سعري ، دقيق �سويا ، طحني قمح ، ن�سا للطعام  
خمائر للعجني ، اقرا�س �سكرية حلويات ، بتي فور كعك ، �سكر ، منكهات للكعك بخالف 
الزيوت العطرية ، م�سحوق كعك ، عجينة كعك ، زجنبيل تابل ، عوامل متا�سك املثلجات 
ال�ساحلة لالأكل ، ثلج طبيعي اأو �سناعي ، ثلج للمركبات املنع�سة ، جلوكوز لأغرا�س الطهي  
 ، ، كت�ساب �سل�سة  ، برغل للطعام الب�سري ، خل  ، معد لل�سناعات الغذائية  دابوق غلوتني 
م�سروبات كاكاو باحلليب ، م�سروبات قهوة باحلليب ، م�سروبات �سوكولتة باحلليب ، مواد 
تخمري ، خمرية ، مواد متا�سك ال�سجق ، معكرون معجنات ، معكرونة ، ذرة مطحونة ، ذرة 
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محم�سة ، خبز ، مالتوز �سكر امللت ، دب�س للطعام ، قطر ال�سكر ، نعناع للحلويات ، ع�سل 
نحل ، �سعري مق�سر ، خردل ، جوز الطيب ، نودلز معكرونة رقيقة ، فطائر  �سعري مطحون  
 ، بيتزا   ، توابل  فلفل   ، اأفرجي  ، خبز  بالزبدة  ب�سكويت   ، ، معجنات  قطع حلوى حلويات 
�سو�س حلويات    ، رافـيويل   ، اأو اجلوز  اللوز  برالني حلوى   ، ، مهلبية  دقيق بطاطا  فلفل  
 ، ، �سربات مثلجات  ، �سميد  ، نكهة الكرف�س  ، �ساغو ، �سل�سات توابل  ، زعفران توابل  اأرز 
منكهات   ، بالفواكه  كيك  تورتات   ، التابيوكا  دقيق   ، تابيوكا   ، رفـيعة  معكرونة  �سباغيتي 
الفانيال لغايات مطبخية ، فانيلني بديل للفانيال، ، �سعريية نودلز ، فطائر حلم  معجنات 
مقطعة  مطريات حلوم للغايات املنزلية ، مثلجات �ساحلة لالكل ، م�ساحيق ل�سنع املثلجات 
حلوى لوز ، حلويات فول �سوداين ، منكهات بخالف الزيوت العطرية  منكهات للم�سروبات 
بخالف الزيوت العطرية ، �سوفان مطحون ، �سوفان مق�سر ، عام اأ�سا�سه �سوفان ، رقائق 
 ، القهوة  اأ�سا�سها  ، م�سروبات  البرية  ، خل  اأ�سابع �سو�س حلويات   ، ، دقيق �سوفان  �سوفان 
م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو ، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة ، بن ا�سطناعي  �سكاكر لالكل  
، الت�ساوت�ساو توابل ، ك�سك�س �سميد ، خال�سة ال�سعري املنبت امللت   رقائق منتجات حبوب 
للطعام  �سعري منبت ملت ، لال�ستهالك الب�سري ، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري ، توابل 
م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، ، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 
لغايات طبية ، ماء بحر للطبخ ، �سو�سي ، �سل�سات طماطم ، مايونيز ، ب�سكويت رقيق ه�س  
ك�سرتد  هالميات جلي، فواكه حلويات ، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة 
، مقبالت  ، لنب جممد حلويات مثلجة  ، �سل�سة �سويا  اأرز  اأقرا�س   ، املجففة،  والفواكه 
هندية توابل،  فطائر �سينية ، تاكو ، كعك ذرة ، �ساي مثلج ، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي  توابل 
�سلطة ، لب خبز ، تبولة ، حالوة طحينية ، تورتات مح�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت 
 ، احلبوب  على  قائمة  خفـيفة  اطعمة   ، توبل  ال�سويا  حب  معجون   ، اللحم  مرق  �سل�سة 
�سودا  خبازة  م�سحوق   ، الذرة  لب  دقيق   ، الذرة  لب   ، الأرز  على  موؤ�س�سة  خفـيفة  اأطعمة 
خبازة ، اأع�ساب محفوظة ، الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة ، كيك مغطى بال�سكر 
مرق  �سل�سات    ) )فواكه  كولي�س   ، �سكريات  )حلوى(  املو�س   ، �سوكولتة  مو�س   ، جممد 
تخليل يو�سع فـيه اللحم اأو ال�سمك ، باجلنب ال�سندوي�سات ، بي�ستو �سو�س  حلم اخلنزير 
الإ�ستهالك  لأغرا�س  القمح  بذور   ، توابل  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل  
اإ�سافات   ، ، ق�سدة التارتار لأغرا�س الطهي  الب�سري ، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني 
الغلوتني لأغرا�س الطهي ، �سل�سلة املعكرونة ، لوح من احلبوب ، �سكر نخيلي ، عجني ، 
ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي ، بيلميني عجائن مح�سية باللحم ، حلي بال�سوكولتة 
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اأرز باللنب ،   ، لتزيني الكعك ، حلي باحللويات لتزيني الكعك ، جوز مطلي بال�سوكولتة 
 ، لغايات مطبخية  اأرز  ، عجينة  كعكات مح�سية  باوزي   ، بهار  ثوم مفروم   ، طحائن جوز 
جياوزي فطائر مح�سية ، رامن طبق ياباين من املعكرونة ، اأوكونومياكي فطائر يابانية 
ماحلة، ، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة ، بوريتو�س ، جيمباب طبق كوري 
من الأرز ، ورق �سالح لالأكل ، ورق اأرز �سالح لالأكل ، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة ، معجون 
�سوكولتة يحتوي على مك�سرات ، فطائر اأ�سا�سها دقيق ، �سراب الأغاف محليات طبيعية، ، 
تزيني الطعام بطبقة براقة ، اأطباق جمفدة مكونها الأ�سا�سي الأرز ، اأطباق جمفدة مكونها 
الأ�سا�سي املعكرونة ، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن ، مربى احلليب ، بيبيمباب اأرز مخلوط 
باخل�سراوات وحلم البقر ، اأونيجريي كرات اأرز ، اأرز �سريع التح�سري ، �سندوي�سات الهوت 
دوغ ، مكعبات ثلج  بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل ، بذور ال�سم�سم توابل، ، مخلالت م�سنعة 
�سوداء، معاجلة   ، حنطة  ، برغل  ، حبوب كينوا، معاجلة  والبهارات  املقطعة  من اخل�سار 
طحني احلنطة ال�سوداء ، �سل�سة التوت الربي بهارات ، �سل�سة التفاح بهارات ، قطع خبز 
محم�س ، لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، ، ب�سطيلة حلويات ، �سينبي ب�سكويت الذرة، 
احلمراء  الفا�سولياء  من  بوظة  �سرائح   ، املخمرة  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيجون 
املحالة ، �سكاكر النعناع لإنعا�س النف�س ، علكة لإنعا�س النف�س ، �سعريية معكرونة، اأودون  
�سعريية معكرونة، �سوبا خبز بدون غلوتني ، متر هندي )توابل( ، لك�سا )ح�ساء اآ�سيوي 
من املعكرونة حار( ، كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة 
ال�سوكولتة اأو غريها ، كرو�سان )نوع من املعجنات( ، خبز بال�سوكولتة ، �ساي من اأع�ساب 
البحر ، كرميا محروقة  رقائق ورقية �ساحلة لالكل ، كب�سولت القهوة اململوءة ، ماء زهر 
الربتقال لال�ستعمال الغذائي ، بوظة جممدة ، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة 
 ، للقلي  ، عجائن  الزجنبيل )مطيبات(  ، عجينة  اأو هري�س )توابل(  ، معجون  باملك�سرات 

يان�سون جنمي ، اع�ساب بحرية توابل ، با�ستا ، عجينة لوز ، يان�سون . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الهرم الغذائي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141638

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ور�سة جنارة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ماهرة بنت يا�سر ال�سيابية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141639

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز ت�سوق . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اأبو اليزن املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141640

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإ�سالح كهرباء املركبات و�سحن البطاريات ، اإ�سالح محاور وفرامل ال�سيارات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة ابن ال�سقالوي التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141641

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 : ب�ستان العافـية للتجارة وامل�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141642

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة وا�سالح ال�سيارات ، ت�سحيم املركبات ، غ�سل املركبات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عماد بن خلفان بن علي بن ناجم الندابي للخدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141644

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير)ا�سترياد وت�سدير( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نبع احلياة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141645
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأقنعة جتميلية ، م�سحوق طبا�سري نقي للتجميل   ، اأحمر �سقل ، طالء ال�سفاه   ، �سابون 
كرميات تبيي�س الب�سرة ، اأمالح ق�سارة ، خ�سب معطر ، غ�سولت للفم لي�ست لغايات طبية  
م�ستح�سرات مكياج ، غ�سول لو�سن، لل�سعر ، زيوت عطرية من خ�سب الأرز ، اأطقم جتميل 
كرميات جتميلية ، �سمع للجلد املدبوغ ، ورق �سحج �سنفرة ، ماء معطر ، بخور  مكياج ، 
 ، ، لأغرا�س التجميل  ، غ�سولت لو�سن  ، زيوت للعطور والروائح  زيوت لغايات التجميل 
م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة ، �سابون لإزالة الروائح الكريهة ، م�سكرة ، م�ستح�سرات 
الغ�سل لأغرا�س �سخ�سية اأو �سحية اأو مزيلة للعرق اأدوات النظافة ، مواد هالمية للتدليك 
لغري الأغرا�س الطبية ، حناء �سبيغ جتميلي ، م�ستح�سرات الكولجني لغايات جتميلية ، 
م�ستح�سرات جتميل نباتية ، مطهرات غري طبية للعناية بالنظافة ال�سخ�سية ، خال�سات 
اأع�ساب لغايات التجميل ، �سموع تدليك لأغرا�س التجميل ، م�ستح�سرات جتميل لالأطفال 
م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام ، �سودا ق�سارة ، رمو�س م�ستعارة ، م�ستح�سرات جتميل 
املكياج   اإزالة  م�ستح�سرات   ، جتميلية  اأقالم   ، التجميل  لأغرا�س  قطني  غزل   ، للرمو�س 
لغرا�س  فازلني   ، عطور،  تبخري  م�ستح�سرات   ، �سنفرة  �سحج  م�سحوق   ، اخلزامى  ماء 
التجميل ، زيت اليا�سمني ، زيت اخلزامى ، مواد تواليت ، م�ستح�سرات العناية بالظافر  
م�سادات   ، احلواجب  اأقالم  ال�سودا  من  قلوي  غ�سول   ، مكياج  م�ساحيق   ، عطور  �سناعة 
منزلية  لغايات  اللوان  لتن�سيع  كيماويات   ، طيارة  زيوت  عطور   ، للتواليت  مواد  للعرق 
غ�سيل وكي ، امالح ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية ، قاب�سات لالوعية لغرا�س التجميل ، 
م�ستح�سرات ق�سر مزيالت األوان ، لغايات التجميل ، رذاذ �سرباي ، لل�سعر ، رذاذات لنعا�س 
رائحة الفم ، ملمعات �سفاه ، علب اأحمر ال�سفاه ، م�ستح�سرات ا�ستحمام لغري غايات طبية  
معطر   ، للعرق  مزيلة  اأو  ال�سخ�سية  ال�سحة  لأغرا�س  مهبلية  غ�سولت   ، لل�سعر  بال�سم 
منزلية   لغايات   ، األوان  قا�سرة مزيالت  م�ستح�سرات   ، )عيدان( خ�سبية  اأعواد  مع  هواء 
جيل للعني م�سحح ي�ستخدم لأغرا�س جتميلية ، طالء اجل�سم لأغرا�س التجميل ، �سائل 
قطني  �سوف   ، اأ�سنان  معجون   ، التجميل  لأغرا�س  اجل�سم  لطالء  )لتك�س(  مطاطي 
 ، ، م�ستح�سرات جتميل  الكباد  ، زيوت عطرية من  املكياج  اإزالة  م�سرب مع م�ستح�سرات 
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خال�سات زهور عطور ، م�ستح�سرات تنظيف ، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور ، زيت الورد  
خال�سات النعناع زيت عطري ، نعناع ل�سناعة العطور ، م�ستح�سرات جتميل احلواجب ، 
م�سك ل�سناعة العطور ، عطور ، مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة روائح طيبة ، 
�سامبو جاف ، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س ، مناديل مبللة مب�ستح�سرات لإزالة مواد 
التجميل ، م�ستح�سرات اإنعا�س رائحة الفم لأغرا�س النظافة ال�سخ�سية ، مناديل الطفل 

م�سربة مب�ستح�سرات تنظيف ، ب�سمة )�سبغة م�ستح�سرات جتميل( ، ملمع اأظافر . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : القيادة املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141647
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، اأفرجي  خبز   ، معجنات   ، خبز   ، بان  خبز   ، الوفل  كعك   ، ب�سكويت   ، خمرية  بدون  خبز 
معجنات مقطعة ، كرو�سان )نوع من املعجنات( ، خبز بال�سوكولتة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سلمان الرمحي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141648

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

خدمات الفنادق ، خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم وا�سوكو ، تزيني الطعام ، تزيني الكيك 

)الكاتو( ، التموين بالطعام وال�سراب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركه لقيمات ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141649

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق اإلكرتوين . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سغف الجتماعي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141650

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات الآلية ، تركيب و�سيانة واإ�سالح الآلت واملعدات املكتبية ، 

البناء ، تنظيف املباين من الداخل .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأقوا�س الن�سر لالأعمال احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141652

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق)بيع املالب�س اجلاهزة والعبايات( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وحي التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141659

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سهول اخلري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141666

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية)بيع قطع غيار ال�سيارات( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اخلزيري ال�ساملة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141676

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير ، عر�س ال�سلع ، خدمات عر�س عامة ، خدمات اإدارة 

م�ساريع الأعمال مل�ساريع البناء . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ها�سم ومحمد م�سطفى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141684

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اجلاهزة  واملالب�س  والهدايا  والف�سيات  التجميل  وم�ستح�سرات  العطور  )بيع  ت�سويق 

والعبايات الن�سائية وال�سيل واحللي ال�سطناعية والأحذية وال�سنط واملنتجات اجللدية( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة طفول املخلدي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141724

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم واملقاهي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طوق العافـية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141725

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الربج املا�سي املميز للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141775

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة ملنتجات املخابز واحللويات ال�سكرية واملرطبات وامل�سروبات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع مو�سى �سعيد املحروقي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141841

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية )خدمات الدوات والتجهيزات الطبية( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اخلرباء للخدمات الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141861

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باجلملة ملواد غذائية منوعة ) ت�سمل امل�سروبات ( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الر�سام ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141862

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باجلملة ملواد غذائية منوعة ) ت�سمل امل�سروبات ( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع قوافل الب�ستان - ت�سامنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141620
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

قهوة ، بهارات ، ملح ، ال�سكر ، اأرز ، ع�سل ، ال�سل�سات )التوابل( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأهلية جروب للمواد الغذائية واال�ستهالكية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الكويت العار�سية ال�سناعية ، قطعة)1( ق�سيمة )154( ، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141621
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لوز مطحون ، ت�سكيلة من الفواكه املعاجلة ، عليق ، حمفوظ ، مك�سرات حمالة ، متور ، 
اأ�سا�سها الفواكه ، رقائق  ، رقائــــق الفاكهــــة ، وجبات الطعام اخلفـيفة  فاكهـــــه حمفوظــــة 
البطاط�ش قليلة الدهن ، املك�سرات املعاجلة ، الزيتون املحفوظ ، زبدة الفول ال�سوداين فول 
�سوداين معالج ، رقائق البطاط�ش اله�سة/ رقائق البطاط�ش ، فطائر بطاطا�ش مقلية ، ق�سارات 

البطاط�ش ، الزبيب ، بذور معاجلة ، بذور دوار ال�سم�ش املعاجلة ، اخل�سراوات املجففة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة زبدان اند كو �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بناية التريو ، �سارع التريو ، ال�سويفات ، عالية ، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141623

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تقدمي الطعام وال�سراب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة مطعم ع�سري تامي ح�سني عبد الر�سا كرا�سي و�سريكه - ت�سامنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : العار�سية احلرفـية قطعه 2 بناية 104 الدور االأر�سي حمل رقم 1 6 ، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141624

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سخ�سية )احلميمة( لي�ست الأغرا�ش  النظافة  االإ�ستحمام ومنظفات الأغرا�ش  كرميات 

عالجية ونظفات اليد )لغ�سل اليدين لي�ست الأغرا�ش عالجية( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نيو فاكتوري كومبني ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : تايالندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 168 مو 5 بيوجن كاهو هايو الملوكاو باثمتاين 12150، تايالند

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141627
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية والطبية واملواد املتعلقة بالدواء 
تعمل على التخفـيف وخاف�ش احلرارة واحلمى وال�سداع واآالم الع�سالت . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة الكويتية ال�سعودية لل�سناعات الدوائية �ش م ك م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دولة الكويت ، �سبحان ، قطعة )4( ، �سارع )103( ، مبني 3، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141628
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�ساطئ  واأحذية  ال�ساطئ  مالب�ش  جمال  فـي  باجلملة  والبيع  بالتجزئة  البيع  خدمات 
واالأحزمة )املالب�ش( واملالب�ش واالأحذية الطويلة والقم�سان الق�سرية والقبعات )اأغطية 
الراأ�ش( واأردية الكهنة ومالب�ش اجلمباز واملالب�ش اجللدية واملعاطف وال�سراويل التحتية 
)املالب�ش( و الف�ساتني والفراء )املالب�ش( والقفازات )املالب�ش( واأحذية اجلمباز والقبعات 
والكنزات  )املالب�ش(  وال�سرتات  )املالب�ش(  الراأ�ش  وع�سابات  لالرتداء  الراأ�ش  واأغطية 
ومالب�ش  العنق  وربطات  جلدية  ومالب�ش  املحبوكة(  )املالب�ش  والرتيكو  )البلوفرات( 
�سوفـية  وكنزات  وال�سرتات  وال�سراويل  والبيجامات  واملعاطف  واالأفروالت  خارجية 
ومالب�ش جاهزة و�سنادل واأو�سحة وقم�سان واأحذية وتنانري و�سبا�سب وقم�سان ريا�سية 
واأحذية ريا�سية وبدالت وكنزات وبناطيل ومالب�ش داخلية وزي موحد و �سرتات ومالب�ش 

مقاومة للماء . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة األفا لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الريا�ش ، حي العليا ، طريق االأمري حممد بن عبد العزيز ، اململكة 
العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141629
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الطويلة  االأحذية  و  املالب�ش  و  االأحزمة )املالب�ش(  و  ال�ساطئ  اأحذية  و  ال�ساطئ  مالب�ش 
والقم�سان الق�سرية والقبعات )اأغطية الراأ�ش( واأردية الكهنة ومالب�ش اجلمباز واملالب�ش 
اجللدية واملعاطف وال�سراويل التحتية)املالب�ش( و الف�ساتني والفراء )املالب�ش( والقفازات 
)املالب�ش( واأحذية اجلمباز والقبعات واأغطية الراأ�ش لالرتداء وع�سابات الراأ�ش )املالب�ش( 
ومالب�ش  املحبوكة(  )املالب�ش  والرتيكو  )البلوفرات(  والكنزات  )املالب�ش(  وال�سرتات 
جلدية و ربطات العنق ومالب�ش خارجية و االأفروالت واملعاطف و البيجامات وال�سراويل 
وال�سرتات وكنزات �سوفـية ومالب�ش جاهزة و�سنادل واأو�سحة وقم�سان واأحذية وتنانري 
داخلية  ومالب�ش  وبناطيل  وكنزات  وبدالت  ريا�سية  واأحذية  ريا�سية  وقم�سان  و�سبا�سب 

وزي موحد و�سرتات ومالب�ش مقاومة للماء . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة األفا لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الريا�ش ، حي العليا ، طريق االأمري حممد بن عبد العزيز ، اململكة 
العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14
اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141630
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات االإعالن واإدارة االأعمال واالإدارة العامة والتجارة بالتجزئة واجلملة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الدواء للخدمات الطبية املحدودة 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اخلرب حي اخلرب ال�سمالية �سارع االأمري نايف 23 ، اململكه العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141631
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب وامللح واخلردل ، اخلل ، ال�سل�سات )التوابل( ، التوابل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة حممد علي اأ�سغر التجارية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بحرينية

 ،  26253  : �ش.ب  املنامة   ، النعيم   314 جممع   ،  1404 طريق   ،  55 بناية   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

البحرين
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141632
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الزيــــوت   ، اللحــــوم  م�ستخرجــــات   ، ال�سيد  وحلوم  الداجنة  والطيور  واالأ�سماك  اللحوم 
وال�سحوم املعدة لالأكل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة حممد علي اأ�سغر التجارية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بحرينية

 ،  26253  : �ش.ب  املنامة   ، النعيم   314 جممع   ،  1404 طريق   ،  55 بناية   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

البحرين
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138678

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االأطعمة املحفوظة واخل�ســـراوات والفواكــــه املحفوظـــة واللحــــوم 

واالأ�سماك ومنتجات الدجاج ،

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة كراون فود �سوليو�سنز م.د.م.�ش 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دبي ، مبنى املجوهرات وجيمبليك�ش 3 ، مركز االأعمال ام . دي .ام . 

ا�ش ، وحدة رقم 2160 - الدور االأول ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/30

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 6623 ر.ب : 211 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139544

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�ساي .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مرييل جيه فرناندو اأند �سونز )برايفت( ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سريالنكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : منرب 111 ، نيجومبو رود ، بيلياغودا ، �سريالنكا، �سريالنكا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/4

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139627
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدقيق   ، وال�ساغو  التابيوكا   ، االأرز   ، اال�سطناعية  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
وامل�ستح�سرات امل�ش نوعة من احلبوب ، اخلبز والفطائر واحللويات ، احللويات املثلجة ، 
ع�سل النحل والع�سل االأ�سود ، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ، امللح ، اخلردل ، اخلل وال�سل�سات 

) التوابل( ، البهارات ،.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سناعات االغذية والعجائن الفاخرة ال�سنبلة - م�ساهمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 8960 ، جدة 21492 املدينة ال�سناعية ، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/5

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139857
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة احلا�سوب واأجهزة احلا�سوب املكتبية واأجهزة احلا�سوب ال�سغرية املحمولة واأجهزة 
احلا�سوب  واأجهزة  واخلوادم  اللوحية  احلا�سوب  واأجهزة  )البتوت(  املحمولة  احلا�سوب 
الطرفـية وقطع الغيار وامللحقات اخلا�سة بها ، ال�سا�سات ولوحات املفاتيح وفاأرة احلا�سوب 
واملعاجلات  العر�ش  واأجهزة  بعد  عن  التحكم  واأجهزة  ال�سوئية  واملا�سحات  والطابعات 
امل�سرتكة واأجهزة املودم )امل�سمان / ملحق حا�سوبي لتبادل املعلومات مع حوا�سيب اأخرى( 
وحمركات  احلا�سوب(  فـي  رئي�سية  بيانات  تخزين  )وحدة  الثابتة  االأقرا�ش  وحمركات 
االأقرا�ش امل�سغوطة للقراءة / الكتابة وحمركات قراءة / كتابة الفـيديو الرقمي وحمركات 
االأقرا�ش ال�سوئية ، حمركات االأقرا�ش ذات احلالة ال�سلبة وبالتحديد اأقرا�ش تخزين 
الفرعي  للتخزين  الليفـية  القنوات  واأقرا�ش  �سبكية(  تخزين  )معدات  الليفـية  القنوات 
ال�سغرية  احلا�سوب  نظام  واجهة  تخزين  واأقرا�ش  فرعية(  �سبكية  تخزين  )وحدات 
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 ، احلا�سوب  اأنظمة  فـي  لال�ستخدام  االأ�سرطة  وحمركات  اأجهزة(  عدة  لو�سل  )ي�ستخدم 
حمطات املنافذ )حمطة لتثبيت و�سحن االأجهزة( و�سواحن البطاريات ومكربات ال�سوت 
واللوحات والرقائق االإلكرتونية اأو لوحات ورقائق الذاكرة والكابالت واملو�سالت وجميعها 
لال�ستخدام مع اأجهزة احلا�سوب ، برجميات ت�سغيل احلا�سوب واالأدوات امل�ساعدة جميها 
يباع معا كوحدة واحدة ، اأجهزة احلا�سوب ال�سخ�سية واملحمولة ، بطاقات الذاكرة وبطاقات 
فال�ش مدجمة )بطاقات تخزين( ، بطاقات الو�سائط الذكية )وحدة تخزين( واأجهزة اأقالم 
احلا�سوب والبطاريات و�سواحن البطاريات و�سماعات الراأ�ش وحموالت الطاقة الكهربائية 
وحماالت  ال�سوئية  واملا�سحات  املفاتيح  ولوحات  للمركبات  الكهربائية  الطاقة  وحموالت 
الكهربائية  والكابالت  االأخرى  الطرفـية  واالأجهزة  باالأجهزة  واالت�سال  ال�سحن  الإعادة 
وبالتحديد  الطرفـية  احلا�سوب  واأجهزة  اأعاله  احلا�سوب  مبعدات  اخلا�سة  واملو�سالت 
اأجهزة املودم )امل�سمان / ملحق حا�سوبي لتبادل املعلومات مع حوا�سيب اأخرى( وكابالت 
واأجهزة  املفاتيح  وبالتحديد  احلا�سوب  �سبكة  واأجهزة  احلا�سوب  برجميات   ، احلا�سوب 
وبالتحديد  احلا�سوب  اأجهزة   ، البيانات(  رزم  لتوجيه  حا�سوبي  طرفـي  )جهاز  التوجيه 
واأجهزة  املحمولة  ال�سغرية  احلا�سوب  الأجهزة  الواقيات   ، والهاتف  احلماية  جدران 
ال�ساعات  و   ، الذكية  الهواتف  و  اللوحي  احلا�سوب  واأجهزة  املحمولة )البتوت(  احلا�سوب 
الذكية للهواتف املحمولة ، واأجهزة التعقب االإلكرتونية القابلة لالإرتداء اخلا�سة باالأمور 
الواقع  و�سماعات   ، الكمبيوتر  اأجهزة  مع  لالإ�ستخدام  �ستيك  جوي   ، البدنية  و  ال�سحية 

االفرتا�سي والنظارات الذكية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة طالل اأبو غزالة العاملية �ش.م .ل )اوف �سور(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بريوت - امل�سيطبة - العقار رقم /2052/ الق�سم 4 ايه ، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 6623 ر.ب : 211 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139858

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة احلا�سوب واأجهزة احلا�سوب املكتبية واأجهزة احلا�سوب ال�سغرية املحمولة واأجهزة 

احلا�سوب  واأجهزة  واخلوادم  اللوحية  احلا�سوب  واأجهزة  )البتوت(  املحمولة  احلا�سوب 

الطرفـية وقطع الغيار وامللحقات اخلا�سة بها ، ال�سا�سات ولوحات املفاتيح وفاأرة احلا�سوب 

واملعاجلات  العر�ش  واأجهزة  بعد  عن  التحكم  واأجهزة  ال�سوئية  واملا�سحات  والطابعات 

امل�سرتكة واأجهزة املودم )امل�سمان / ملحق حا�سوبي لتبادل املعلومات مع حوا�سيب اأخرى( 

وحمركات  احلا�سوب(  فـي  رئي�سية  بيانات  تخزين  )وحدة  الثابتة  االأقرا�ش  وحمركات 

االأقرا�ش امل�سغوطة للقراءة / الكتابة وحمركات قراءة / كتابة الفـيديو الرقمي وحمركات 

االأقرا�ش ال�سوئية ، حمركات االأقرا�ش ذات احلالة ال�سلبة وبالتحديد اأقرا�ش تخزين 

الفرعي  للتخزين  الليفـية  القنوات  واأقرا�ش  �سبكية(  تخزين  )معدات  الليفـية  القنوات 

ال�سغرية  احلا�سوب  نظام  واجهة  تخزين  واأقرا�ش  فرعية(  �سبكية  تخزين  )وحدات 

 ، احلا�سوب  اأنظمة  فـي  لال�ستخدام  االأ�سرطة  وحمركات  اأجهزة(  عدة  لو�سل  )ي�ستخدم 

حمطات املنافذ )حمطة لتثبيت و�سحن االأجهزة( و�سواحن البطاريات ومكربات ال�سوت 

واللوحات والرقائق االإلكرتونية اأو لوحات ورقائق الذاكرة والكابالت واملو�سالت وجميعها 

لال�ستخدام مع اأجهزة احلا�سوب ، برجميات ت�سغيل احلا�سوب واالأدوات امل�ساعدة جميها 

يباع معا كوحدة واحدة ، اأجهزة احلا�سوب ال�سخ�سية واملحمولة ، بطاقات الذاكرة وبطاقات 

فال�ش مدجمة )بطاقات تخزين( ، بطاقات الو�سائط الذكية )وحدة تخزين( واأجهزة اأقالم 

احلا�سوب والبطاريات و�سواحن البطاريات و�سماعات الراأ�ش وحموالت الطاقة الكهربائية 

وحماالت  ال�سوئية  واملا�سحات  املفاتيح  ولوحات  للمركبات  الكهربائية  الطاقة  وحموالت 

الكهربائية  والكابالت  االأخرى  الطرفـية  واالأجهزة  باالأجهزة  واالت�سال  ال�سحن  الإعادة 

وبالتحديد  الطرفـية  احلا�سوب  واأجهزة  اأعاله  احلا�سوب  مبعدات  اخلا�سة  واملو�سالت 

اأجهزة املودم )امل�سمان / ملحق حا�سوبي لتبادل املعلومات مع حوا�سيب اأخرى( وكابالت 

واأجهزة  املفاتيح  وبالتحديد  احلا�سوب  �سبكة  واأجهزة  احلا�سوب  برجميات   ، احلا�سوب 
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وبالتحديد  احلا�سوب  اأجهزة   ، البيانات(  رزم  لتوجيه  حا�سوبي  طرفـي  )جهاز  التوجيه 

واأجهزة  املحمولة  ال�سغرية  احلا�سوب  الأجهزة  الواقيات   ، والهاتف  احلماية  جدران 

ال�ساعات  و   ، الذكية  الهواتف  و  اللوحي  احلا�سوب  واأجهزة  املحمولة )البتوت(  احلا�سوب 

الذكية للهواتف املحمولة ، واأجهزة التعقب االإلكرتونية القابلة لالإرتداء اخلا�سة باالأمور 

الواقع  و�سماعات   ، الكمبيوتر  اأجهزة  مع  لالإ�ستخدام  �ستيك  جوي   ، البدنية  و  ال�سحية 

االفرتا�سي والنظارات الذكية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة طالل اأبو غزالة العاملية �ش.م.ل )اوف �سور(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لبنانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بريوت - امل�سيطبة - العقار رقم /2052/ الق�سم 4 ايه ، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/12

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 6623 ر.ب : 211 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139934

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سيارات واالأجزاء الهيكلية منها . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تويوتا جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا )تويوتاموتوركوربوري�سن (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1 ، تويوتا - ت�سو ، تويوتا - �سي ، ايت�سي - كني ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/14

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 6623 ر.ب : 211 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140497

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الت�سويق   ، الت�سويق   ، املكتبي  الن�ساط  واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل  الدعاية والإعالن 

عرب االإنرتنت ، االإعالن على �سبكة االإنرتنت ، ت�سويق و�سائل االإعالم االجتماعية ، اإدارة 

�سوؤون املوظفـني ، تدبري موارد املوظفـني ، من�سات التجارة االإلكرتونية ، اأماكن الت�سوق 

من خالل االإنرتنت لبيع ال�سلع ، توفـري اأماكن ت�سوق على �سبكة االإنرتنت مل�سرتي وبائعي 

ي�ستمل على  االإنرتنت  �سبكة  للبحث على  قابل  اإعالنات  دليل  توفـري   ، ال�سلع واخلدمات 

ال�سلع واخلدمات للبائعني االآخرين على االإنرتنت من خالل �سبكة االإنرتنت ، اإدارة من�سة 

البيع بالتجزئة لالآخرين ، ترويج �سلع وخدمات االآخرين عرب من�سة التجارة االإلكرتونية 

امل�ساعدة فـي �سراء ال�سلع واخلدمات ، الطلبات املحو�سبة على االإنرتنت التي ت�سم الب�سائع 

العامة والب�سائع اال�ستهالكية العامة ، خدمات ال�سراء ، �سراء عقود لالآخرين املتعلقة ببيع 

ال�سلع  ، ترويج  ال�سلع واخلدمات لالآخرين  ، ت�سويق  ال�سلع واخلدمات  ، عر�ش  الب�سائع 

واخلدمات لالآخرين عرب االإنرتنت ، ترويج �سلع وخدمات االآخرين عرب من�سات التجارة 

ال�سلع واخلدمات لالآخرين  الدعاية وترويج مبيعات   ، االإنرتنت  االإلكرتونية من خالل 

واخلدمات  واال�ست�سارات  املعلومات   ، االإنرتنت  على  التجارية  املعلومات  دليل  توفـري 

اال�ست�سارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نون ايه دي هولدنغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

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

العاملي ، �ش .ب : 506528 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 6623 ر.ب : 211 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140501

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الت�سويق   ، الت�سويق   ، املكتبي  الن�ساط  واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل  الدعاية والإعالن 

عرب االإنرتنت ، االإعالن على �سبكة االإنرتنت ، ت�سويق و�سائل االإعالم االجتماعية ، اإدارة 

�سوؤون املوظفـني ، تدبري موارد املوظفـني ، من�سات التجارة االإلكرتونية ، اأماكن الت�سوق 

من خالل االإنرتنت لبيع ال�سلع ، توفـري اأماكن ت�سوق على �سبكة االإنرتنت مل�سرتي وبائعي 

ي�ستمل على  االإنرتنت  �سبكة  للبحث على  قابل  اإعالنات  دليل  توفـري   ، ال�سلع واخلدمات 

اإدارة   ، االإنرتنت  �سبكة  خالل  من  االإنرتنت  على  االآخرين  للبائعني  واخلدمات  ال�سلع 

التجارة  من�سة  عرب  االآخرين  وخدمات  �سلع  ترويج   ، لالآخرين  بالتجزئة  البيع  من�سة 

االإنرتنت  على  املحو�سبة  الطلبات   ، واخلدمات  ال�سلع  �سراء  فـي  امل�ساعدة   ، االإلكرتونية 

التي ت�سم الب�سائع العامة والب�سائع اال�ستهالكية العامة ، خدمات ال�سراء ، �سراء عقود 

واخلدمات  ال�سلع  ت�سويق   ، واخلدمات  ال�سلع  عر�ش   ، الب�سائع  ببيع  املتعلقة  لالآخرين 

وخدمات  �سلع  ترويج   ، االإنرتنت  عرب  لالآخرين  واخلدمات  ال�سلع  ترويج   ، لالآخرين 

االآخرين عرب من�سات التجارة االإلكرتونية من خالل االإنرتنت ، الدعاية وترويج مبيعات 

املعلومات   ، االإنرتنت  على  التجارية  املعلومات  دليل  توفـري  لالآخرين  واخلدمات  ال�سلع 

واال�ست�سارات واخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نون ايه دي هولدنغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

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

العاملي ، �ش .ب : 506528 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 6623 ر.ب : 211 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140502
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

واال�ست�سارات واخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نون ايه دي هولدنغز ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

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

العاملي ، �ش .ب : 506528 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 6623 ر.ب : 211 روي ، �سلطنة عمان

-193-



اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140503

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الت�سويق   ، الت�سويق   ، املكتبي  الن�ساط  واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل  الدعاية والإعالن 

عرب االإنرتنت ، االإعالن على �سبكة االإنرتنت ، ت�سويق و�سائل االإعالم االجتماعية ، اإدارة 

�سوؤون املوظفـني ، تدبري موارد املوظفـني ، من�سات التجارة االإلكرتونية ، اأماكن الت�سوق 

من خالل االإنرتنت لبيع ال�سلع ، توفـري اأماكن ت�سوق على �سبكة االإنرتنت مل�سرتي وبائعي 

ي�ستمل على  االإنرتنت  �سبكة  للبحث على  قابل  اإعالنات  دليل  توفـري   ، ال�سلع واخلدمات 

اإدارة   ، االإنرتنت  �سبكة  خالل  من  االإنرتنت  على  االآخرين  للبائعني  واخلدمات  ال�سلع 

التجارة  من�سة  عرب  االآخرين  وخدمات  �سلع  ترويج   ، لالآخرين  بالتجزئة  البيع  من�سة 

االإنرتنت  على  املحو�سبة  الطلبات   ، واخلدمات  ال�سلع  �سراء  فـي  امل�ساعدة   ، االإلكرتونية 

التي ت�سم الب�سائع العامة والب�سائع اال�ستهالكية العامة ، خدمات ال�سراء ، �سراء عقود 

واخلدمات  ال�سلع  ت�سويق   ، واخلدمات  ال�سلع  عر�ش   ، الب�سائع  ببيع  املتعلقة  لالآخرين 

وخدمات  �سلع  ترويج   ، االإنرتنت  عرب  لالآخرين  واخلدمات  ال�سلع  ترويج   ، لالآخرين 

االآخرين عرب من�سات التجارة االإلكرتونية من خالل االإنرتنت ، الدعاية وترويج مبيعات 

املعلومات   ، االإنرتنت  على  التجارية  املعلومات  دليل  توفـري  لالآخرين  واخلدمات  ال�سلع 

واال�ست�سارات واخلدمات اال�ست�سارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نون ايه دي هولدنغز ليميتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

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

العاملي ، �ش .ب : 506528 ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 6623 ر.ب : 211 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140507
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإطارات داخلية لالإطارات امل�سغوطة ، اإطارات للدراجات الهوائية ، اأغلفة خارجية لالإطارات 
العجلة  اأغطية   ، املركبات  اإطارات �سلبة لعجالت   ، امل�سغوط  الهواء  اإطارات   ، امل�سغوطة 
االإحتياطية لل�سيارات ، اإطارات �سيارات ، اإطارات داخلية للدراجات الهوائية ، عدة اإ�سالح 

االإطارات الداخلية ، اإطارات لعجالت املركبات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأيوال�ش تاير كو ، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : رقم 48 ، جيودوجن �ساوث روود جياوزو ، هينن ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 6623 ر.ب : 211 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140639
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التاأمني ، خدمات التاأمني ، ال�سئون املالية ، اخلدمات املالية ، ال�سئون النقدية ، اخلدمات 
امل�سرفـية ، ال�سئون العقارية ، خدمات حتويل االأموال ، خدمات دفع الفواتري ، احلوالة 
 ، االإلكرتوين لالأموال  التحويل   ، الديون  ال�سيكات ، حت�سيل  ، خدمات �سرف  الربيدية 
بطاقات  خدمات   ، للم�ستهلكني  املدفوعات  نقل   ، العمالء  من  اإلكرتونيا  االأموال  حتويل 
الدفع   م�سبوقة  بطاقات  بوا�سطة  دفعها  مت  اإلكرتونية  مدفوعات  معاجلة   ، االئتمان 
 ، االآيل  ال�سرف  اآلة  خدمات   ، خدمات  اأو  ب�سلع  ا�ستبدالها  ميكن  هدايا  �سهادات  اإ�سدار 
فـي  لالأموال  املبا�سر  االإيداع   ، القيمة  بطاقات خمتزنة  اإ�سدار   ، املدين  بطاقات  خدمات 
احل�سابات امل�سرفـية للعمالء ، اإيداع غرفة املقا�سة املالية االآلية وخدمات دفع املناق�سات 
والت�سويات عرب االإنرتنت ، خدمات تبديل االأموال ، الوكاالت العقارية ، اإدارة العقارات ، 
اإدارة اال�ستثمار ، ترتيب القرو�ش ، الرهن العقاري ، �سناديق اال�ستثمار امل�سرتك ، �سم�سرة 
االأ�سهم وال�سندات ، الو�ساية ، نظام خدمة م�سرفـية منزلية ، تاأجري عقارات ، �سند كفالة ، 
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�سم�سرة ، ا�ستثمار روؤو�ش االأموال ، التحقق من ال�سيكات ، غرف املقا�سة املالية ، املعلومات 
االئتمانية ، التمويل متعدد امل�سادر ، خدمات ا�ست�سارية خا�سة بالديون ، وكاالت حت�سيل 
االإلكرتوين  التحويل   ، االإلكرتونية  املحفظة  دفع   ، الثمينة  االأ�سياء  اإيداعات   ، الديون 
لعمالت افرتا�سية ، حتويل االأموال ، التحليل املايل ، التقييمات املالية ، اال�ست�سارات املالية  
�سم�سرة الر�سوم اجلمركية املالية ، التقييمات املالية ، التبديل املايل للعمالت االفرتا�سية 
املالية   ، الرعاية  ، البحث املايل  املالية ل�سداد املدفوعات لالآخرين  ، االإدارة  املالية  االإدارة 
مالية  توفـري معلومات   ، مالية  توفـري معلومات   ، الفكرية  امللكية  املايل حلقوق  التقييم 
عرب موقع اإلكرتوين ، خدمات مالية ، التقييم املايل ، متويل عمليات ال�سراء بالتق�سيط ، 
متويل عمليات ال�سراء التاأجريي ، قرو�ش ت�سدد بالتق�سيط ، �سم�سرة التاأمني ، ا�ست�سارات 
اإقرا�ش   ، ، ا�ستثمار االأموال  اإ�سدار �سندات التاأمني ، توفـري معلومات التاأمني   ، التاأمني 
امل�سرفـية عرب  ، اخلدمات  املالية  التح�سيالت  ، تنظيم  ، قرو�ش )متويل(  مقابل �سمان 
االإنرتنت ، جتهيز مدفوعات بطاقات االئتمان ، جتهيز مدفوعات بطاقات املدين ، خدمات 
�سندوق االدخار ، ال�سئون العقارية ، تقييم العقارات ، �سم�سرة العقارات ، توفـري خ�سومات 
دفع   ، االإيجارات  ، حت�سيل  بطاقة ع�سوية  ا�ستخدام  الآخرين عرب  من�ساآت  م�ساركة  عند 
املالية ،  ، �سم�سرة خا�سة باالأوراق  ، االإيداع االآمن ، خدمات م�سرفـية للمدخرات  املعا�ش 
�سم�سرة االأ�سهم ، عرو�ش اأ�سعار االأوراق املالية فـي البور�سة ، �سم�سرة االأ�سهم وال�سندات ، 
ال�سمان/التاأمني ، اإ�سدار بطاقات �سراء ذات قيمة ، اإ�سدار �سيكات �سياحية للم�سافرين ، 

الو�ساية ، االئتمان ، خدمات االمتثال . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وي�سترين يونيون هولدينغز ، انك 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

الواليات   ،  80237 او  �سي   ، دينفـري   ، اأفـينيو  بيليفـيو  اي�ست   7001  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/8

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140785

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�ش والقبعات والتي�سريتات واالأحذية وال�سيالت والعباءات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مرود فريقرن�سز للعطور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : برج مارينا - B ، الطابق 15 ، غرفة 152 ، لو�سيل ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/11

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140788

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اخلر�سانة ، عنا�سر البناء باخلر�سانة ، اخلر�سانة )�سندقة اخلر�سانة لي�ست من املعدن( ، 

اأعمال فنية من احلجر اأو اخلر�سانة اأو الرخام . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الن�سر ملعاجلة اخلر�سانة والتجارة ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بحرينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 15858 املنامة ، البحرين

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/11

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140891
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

كعك )وجبة خفـيفة( ، كعكة ال�سوكوالتة ، كعك حملى ، األواح من الكعك ، كعك على �سكل 
�ساندوي�ش ، كب كيك ، روالت من الكعك ، كعك حمالة )دونات( ، كعك ، املعجنات ، الفطائر . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ماكي فودز كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

الواليات   ،  86413 اأريزونا   ، كينجمان  روود  اومتان  وي�ست   2675  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141113
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اخلدمات املالية ، وهي تقدمي امل�سورة اال�ستثمارية وخدمات اإدارة اال�ستثمار ملجموعة وا�سعة 
من العمالء ، على وجه التحديد للعمالء و االأفراد واملوؤ�س�سات وامل�ستثمرين واالإدارة املالية 
وتوزيع �سناديق اال�ستثمار واملنتجات اال�ستثمارية وال�سناديق امل�سرتكة و خدمات اال�ستثمار 
املايل وهي تقدمي �سل�سلة من �سناديق القرو�ش امل�سرفـية و خدمات اال�ستثمار املايل وهي 
التجارة  ومتويل  امل�سرفـية  القرو�ش  وتوزيع  ال�سمانات  واإدارة  واالكتتاب  االإ�سدار  اإدارة 
وخا�سة  االأ�سول  اأحد  )حتويل  والتوريق  التجارة  متويل  وخدمات  االإقرا�ش  وخدمات 
القر�ش اإلى اأوراق مالية قابلة للتداول( و خدمات اال�ستثمار املايل ، اأي اأدوات اال�ستثمار 
اأي   ، املايل  اال�ستثمار  امل�سرفـية وخدمات  القرو�ش  فـي  اال�ستثمارات  فـي طبيعة  املجمعة 
تقدمي �سل�سلة من التزامات القرو�ش امل�سمونة )�سي ال اأواأ�ش( وخدمات اال�ستثمار املايل 
القرو�ش  التزامات  من  �سل�سلة  وتوزيع  ال�سمانات  واإدارة  واالكتتاب  االإ�سدار  اإدارة  وهي 

 . CLO امل�سمونة )�سي ال اأواأ�ش( وخدمات التداول املايل االإلكرتوين وخدمات التوريق
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـري�ست اأيجل انفـي�سمينت ماجنمينت ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

، الواليات  ، ان واي 10105  اأمريكا�ش نيورك  ذا  اأفـينيو اوف  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1345 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141164

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية لال�ستخدام االآدمي واأدوية التخدير ومرخيات الع�سالت . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سينتيتي�سا اإ اأيه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فـيا بينتي 5 - 6850 ميندري�سيو ، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141165
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عد�سات ال�سقة ، عد�سات ب�سرية ، نظارات طبية ، اإطارات للنظارات والنظارات ال�سم�سية، 
حافظات للعد�سات الال�سقة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عد�سات الين للتجارة العامة �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الكويت ، ال�ساملية ، القطعة )5( ، ق�سيمة )800014( برج �سما ، الدور 

)7( ، مكتب )1-2-3( ، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141167
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عد�سات ال�سقة ، عد�سات ب�سرية ، نظارات طبية ، اإطارات للنظارات والنظارات ال�سم�سية، 
حافظات للعد�سات الال�سقة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة عد�سات الين للتجارة العامة �ش .ذ.م.م .

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الكويت ، ال�ساملية ، القطعة )5( ، ق�سيمة )800014( برج �سما ، الدور 

)7( ، مكتب )1-2-3( ، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/24

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141328

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سول  و  وجل  كرمي  وهي  طبية  غري  بالب�سرة  للعناية  التجميل  م�ستح�سرات  منتجات 

، مناديل للوجه مبللة م�سبقا و مق�سر للوجه و�سرائط للوجه  ومنظف مرطبات للوجه 

املبللة م�سبقا واأقنعة للوجه و مواد �سادة للوجه و كرمي عالج للوجه وجل عالج للوجه 

للعني وكرمي وجل  و جل وغ�سول معالج  و كرمي  للوجه  و م�سل  للوجه  وغ�سول معالج 

وغ�سول وعالج م�ساد لل�سيخوخة و منتجات العناية باجل�سم وهي غ�سول وكرمي و منظف 

للج�سم وكرمي و غ�سول اليد و كرمي و غ�سول القدم  م�ستح�سرات التجميل وهي االأ�سا�ش 

ومكياج الوجه واملكياج ال�سائل و م�ستح�سرات التجميل وهي الكب�سوالت واملكياج والبودرة 

احمرار  وم�ستح�سر  والكون�سيلر  الت�سحيحي  والكون�سيلر  ال�سائبة  البودرة  و  امل�سغوطة 

اخلدود والب�سرة الربونزية واأحمر ال�سفاه وملمع ال�سفاه وامل�سكرة وم�ستح�سرات التجميل 

للعناية بال�سعر وهي ال�سامبو والبل�سم والعالجات التي ترتك على ال�سعر و م�ستح�سرات 

التجميل الواقية من ال�سم�ش و م�ستح�سرات التجميل الواقية من ال�سم�ش وهي الدباغة 

دون التعر�ش لل�سم�ش . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جون�سون اأند جون�سون 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

نيوجري�سي    ، نيوبرون�سويك   ، بالزا  جون�سون  اأند  جون�سون  ون   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

0008933 ، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141329
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات عالج حب ال�سباب وهي منظفات حب ال�سباب ومرطبات حب ال�سباب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جون�سون اأند جون�سون 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

نيوجري�سي    ، نيوبرون�سويك   ، بالزا  جون�سون  اأند  جون�سون  ون   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
0008933 ، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141515
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأنواعه  خمتلف  على  والب�سكويت  والكاندي  احللويات  ومنتجـــات  ال�سوكوالتة  منتجات 
وم�سحوق  واخلمرية  والفـريمي�سلي  وال�سباغيتي  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستاء  والكيك 
اخلبز وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل والكات�ساب وال�سل�سات )بهارات( والثلج وعجينة 
والقهوة  وال�ساغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  كرمي  االأي�ش 
القمح  ودقيق  واخلردل  وامللح  واملثلجات  والدب�ش  والع�سل  واملعجنات  واخلبز  ال�سناعية 
والغريفـيز  والتوابل  وال�سل�سات  احلبوب  وم�ستح�سرات  احلبوب  من  امل�سنوع  والدقيق 

)املرق( و الف�سار . 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية االأولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك االأنا�سرياز عبد الرازق ، 
�ش.ب : 4115 ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141516
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات ال�سوكوالتة ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك 
اخلبز  م�سحوق  و  واخلمرية  والفـريمي�سلي  وال�سباغيتي  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستاء 
وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل والكات�ساب وال�سل�سات )بهارات( و الثلج و عجينة االأي�ش 
ال�سناعية  القهوة  و  وال�ساغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  كرمي 
واخلبز واملعجنات و الع�سل و الدب�ش و املثلجات وامللح واخلردل و دقيق القمح و الدقيق 
)املرق(  والغريفـيز  التوابل  و  ال�سل�سات  و  احلبوب  م�ستح�سرات  و  احلبوب  امل�سنوع من 

والف�سار . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية االأولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك االأنا�سرياز عبد الرازق ، 

�ش.ب : 4115 ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141517
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات ال�سوكوالتة ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك 
اخلبز  م�سحوق  و  واخلمرية  والفـريمي�سلي  وال�سباغيتي  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستاء 
وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل والكات�ساب وال�سل�سات )بهارات( و الثلج و عجينة االأي�ش 
ال�سناعية  القهوة  و  وال�ساغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  كرمي 
واخلبز واملعجنات و الع�سل و الدب�ش و املثلجات وامللح واخلردل و دقيق القمح و الدقيق 
امل�سنوع من احلبوب و م�ستح�سرات احلبوب و ال�سل�سات و التوابل والغريفـيز )املرق( و 

الف�سار . 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية االأولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك االأنا�سرياز عبد الرازق ، 

�ش.ب : 4115 ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141518
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات ال�سوكوالتة ومنتجات احللويات والكاندي والب�سكويت على خمتلف اأنواعه والكيك 
اخلبز  م�سحوق  و  واخلمرية  والفـريمي�سلي  وال�سباغيتي  والنودلز  ومعكرونة  والبا�ستاء 
وتوابل ال�سلطة واملايونيز واخلل والكات�ساب وال�سل�سات )بهارات( و الثلج و عجينة االأي�ش 
ال�سناعية  القهوة  و  وال�ساغو  والتابيوكا  واالأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  والقهوة  كرمي 
واخلبز واملعجنات و الع�سل و الدب�ش و املثلجات وامللح واخلردل و دقيق القمح و الدقيق 
امل�سنوع من احلبوب و م�ستح�سرات احلبوب و ال�سل�سات و التوابل والغريفـيز )املرق( و 

الف�سار .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العاملية للمواد الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سناعية االأولى ، خلف �سارع الوحدة ، ملك االأنا�سرياز عبد الرازق ، 

�ش.ب : 4115 ال�سارقة ، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141520

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لتخفف  بالدواء  املتعلقة  واملواد  والطبية  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات 

اأعرا�ش االأنفلونزا والربد والتهاب اجليوب االأنفـية واحتقان االأنف 

والتهاب االأنف التح�س�سي املو�سمي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة الكويتية ال�سعودية لل�سناعات الدوائية �ش م ك م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دولة الكويت ، �سبحان ، قطعة )4( ، �سارع )103( ، مبني 3، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/09

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141521

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية والطبية واملواد لال�ستخدام االأدمي . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة الكويتية ال�سعودية لل�سناعات الدوائية �ش م ك م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : دولة الكويت ، �سبحان ، قطعة )4( ، �سارع )103( ، مبني 3، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141523
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطار و زيوت عطرية و عطور و خال�سة عطور و زيوت عطري والروائح و كولونيا وع�سي 
واأدوات  �سائل  و  وجل  تنظيف  و�سائل  بخار  وع�سي  وبخور  عطرية  زيوت  و  بخور  و  جوز 
ال�سخ�سي  لال�ستخدام  االأ�سا�سية  والزيوت  والبخاخات  التجميل  م�ستح�سرات   ، تنظيف 
ومزيالت الروائح الكريهة وزيوت التدليك والكرمي وامل�ستح�سرات للب�سرة وم�ستح�سرات 
احلالقة وم�ستح�سرات احلالقة وغ�سول اليد غري املعاجلة ومرطب الهواء وغ�سول اجلو 

وم�ستح�سرات تعطري الهواء . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عطار حممد داود و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ايه - 12 ، مييز اأيكونوميك زوون ، تامبارام ، ت�سيناي - 600045 ، 

تاميل نادو ، الهند
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141524
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطار وزيوت عطرية وعطور وخال�سة عطور و زيوت عطري 
والروائح و كولونيا و ع�سي جوز وبخور وزيوت عطرية وبخور 

التجميل  م�ستح�سرات   - تنظيف  واأدوات  �سائل  و  وجل  تنظيف  و�سائل  بخار  وع�سي 
والبخاخات والزيوت االأ�سا�سية لال�ستخدام ال�سخ�سي ومزيالت الروائح الكريهة وزيوت 
التدليك والكرمي وامل�ستح�سرات للب�سرة وم�ستح�سرات احلالقة وم�ستح�سرات احلالقة 

وغ�سول اليد غري املعاجلة ومرطب الهواء وغ�سول اجلو و م�ستح�سرات تعطري الهواء . 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عطار حممد داود و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ايه - 12 ، مييز اأيكونوميك زوون ، تامبارام ، ت�سيناي - 600045 ، 

تاميل نادو ، الهند
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141525
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الت�سنيع  عمليات  فـي  امل�ستخدمة  غري  واملنظفات  والتنظيف  التبيي�ش  م�ستح�سرات 
واالأغرا�ش الطبية ومبي�سات الغ�سيل ومنعمات املالب�ش ال�ستخدامها فـي الغ�سيل ومزيالت 
البقع ومنظفات غ�سالة االأطباق و �سناعة العطور و م�ستح�سرات التجميل غري الدوائية و 
العطور و مزيالت العرق لال�ستخدام ال�سخ�سي واحليوانات و�سابون وم�ستح�سرات العناية 
ومنظفات و ملمعات و تبيي�ش االأ�سنان و غ�سول الفم لي�ش لالأغرا�ش طبية و م�ستح�سرات 
جلخ قما�ش ال�سنفرة ورق زجاج و حجر اخلفاف و معاجني كا�سطة وم�ستح�سرات تلميع 
اجللود والفـينيل واملعادن واخل�سب والتلميع والكرميات للجلد والفـينيل واملعادن واخل�سب 

وال�سمع للتلميع . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كارا خوجا املحدودة للتجارة وال�سناعة واالالت والكيمياء والتغليف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : تركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املنطقة ال�سناعية فـي كيلي�ش �سارع رقم 19 رقم كيلي�ش ، تركيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141625
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـيلك�ش لل�سناعات الدوائية ) املنطقة احلرة ( �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املنطقة احلرة ، والية �ساللة ، حمافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141626
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات �سيدالنية وبيطرية ، م�ستح�سرات حية لغايات طبية ، مواد واأغذية حمية 
معدة لالإ�ستعمال الطبي اأو البيطري واأغذية للر�سع واالأطفال ، مكمالت للحمية الغذائية 
 ، االأ�سنان  طب  و�سمع  االأ�سنان  ح�سو  مواد   ، �سماد  ومواد  ل�سقات   ، واحليوان  لالإن�سان 
مطهرات ، م�ستح�سرات الإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة ، مبيدات فطريات ومبيدات 

اأع�ساب . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـيلك�ش لل�سناعات الدوائية ) املنطقة احلرة ( �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : املنطقة احلرة ، والية �ساللة ، حمافظة ظفار ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141646
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جممدة  وفواكه  حمفوظة  فواكه  و  اللحوم  وم�ستخل�سات  وال�سيد  ودواجن  و�سمك  حلم 
وفواكه جمففة و فواكه مطبوخة و خ�سراوات حمفوظة و خ�سراوات جممدة وخ�سراوات 
بي�ش  و  بال�سكر  فواكه مطبوخة  و مربياتو  و هالم )جيلي(  و خ�سار مطبوخة  جمففة 
وحليب و منتجات االألبان والزيوت والدهون ال�ساحلة لالأكل و الكيمت�سي )طبق خ�سار 
�سلطات  و  واملطبوخة  واملجففة  املحفوظة  واخل�سراوات  الفواكه  و  خملالت  و  خممر( 
خفـيفة  )اأغذية  اخل�سار  �سلطات  و  الفاكهة  على  القائمة  اخلفـيفة  االأطعمة  و  الفاكهة 
قائمة على اخل�سار( و املك�سرات املح�سرة و البطاطا احللوة املح�سرة و الك�ستناء املح�سرة 
الفطر  و  املخمر  فول  منتجات  و  خممر(  �سويا  التوفو)فول  و  املحفوظة  الفا�سوليا  و 
م�ستح�سرات  و  م�سبقا  املطبوخة  واليخنات  احل�ساء  و  خمزنه  ويخنة  واحل�ساء  املحفوظ 
املح�سرة و حلم بقري و حلم خنزير  اللحوم  و  اللحم و اخل�سار  الأعداد احل�ساء و مرق 
و دجاج و الكبة و حلم مقدد و �سرائح حلم اخلنزير و الكفتة و �ستيك همربغر �سريحة 
اأو اخلنزير امل�سلوق  حلم ، و حلم بقري م�سوي مقطع ومتبل )بوجلوجي( و حلم البقر 
فـي �سل�سة ال�سويا )جلبي( و حلم خنزير و حلم خنزير مقدد و ال�سجق وزيوت �ساحلة 
لالأكل و زيت ال�سم�سم وجبنه و �سمك ال�سلمون )غري حي( و كعك ال�سمك �سرائح ال�سمك 
واأغذية اأ�سا�سها االأ�سماك وال�سمك املجفف و اأع�ساب بحرية حم�سرة و حمم�سة و االأطعمة 
اخلفـيفة القائمة على االأع�ساب البحرية و منتجات االأع�ساب البحرية املعاجلة ومنتجات 
اللحوم املح�سرة و منتجات نباتية حم�سرة و الوجبات اجلاهزة اأو املعباأة التي تتكون اأ�سا�سا 
من اللحوم و وجبة اللحوم املطبوخة م�سبقا و منتجات االألبان امل�سنعة و �سروبات بكترييا 
حم�ش الالكتيك وم�سحوق الزبادي و م�سحوق احلليب املجفف و مركزات احل�ساء و فطائر 

البطاط�ش و ذرة على �سكل هوت دوج مثبت على ع�سا خ�سبية و اجلين�سنغ املعالج . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سي جي كوربوري�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 ، �سوول - اأر او ، 2 جيل ، جونغ - جو ، �سيوؤول ، جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141710
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

والزيوت  االإيرثية  عدا اخلال�سات   ، الغذائية  للمواد  ، خال�سات  علكة   ، كيك   ، ب�سكويت 
العطرية ، زجنبيل )بهار( ، حالوة طحينية ، ع�سل نحل ، جلي فواكه )حلويات( ، كت�ساب 
)�سل�سة( ، خمرية ، معكرونة ، دقيق ذرة ، �سعري منبت )ملت( لال�ستهالك الب�سري ، دقيق  
حالوة طحينية ، معكرونة ، فلفل ، البي�ستو االإيطالية )�سل�سات( ، ب�سكويت بالزبدة ، بتي 
فور )كعك( ، بو�سار ، دقيق بطاطا للطعام ، اأرز ، اأقرا�ش اأرز ، ملح طعام ، �سل�سة بندورة ، 

�سكر ، �سل�سة بندورة ، خل . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة القناعة للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الراأ�ش - دبي ، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141711
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ماء غازية ، برية ، ع�سري تفاح غري كحويل ، ع�سائر فواكه ، ع�سري فواكه ، مياه معدنية 
)م�سروبات( ، م�ستح�سرات لتجهيز املياه املعدنية ، م�ساحيق للم�سروبات الفوارة ، �سربات 
)م�سروبات( ، ع�سري فاكهة مركز لعمل امل�سروبات ، ع�سري فاكهة مركز لعمل الليمونادا 
مياه ال�سرب ال�سحية )ماء اليانبيع( ، ع�سري طماطم )م�سروبات( ، مياه )م�سروبات( ، 

مياه ال�سرب ال�سحية )ماء اليانبيع( . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة القناعة للتجارة العامة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الراأ�ش - دبي،  االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16

اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141852
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تنظيم املعار�ض لالأعمال اأو التجارة واإدارة الأعمال املتعلقة بالتجارة الإلكرتونية 
و اإعالنات للرتويج للتجارة الإلكرتونيةو تقدمي املعلومات واخلدمات ال�ست�سارية املتعلقة 
بالتجارة الإلكرتونيةو الت�سويق الرتويجي وحمالت ال�سوق وخدمات الت�سويق والت�سوق 
تقارير  وخدمات  والرتويج  والإعالن  الت�سويق  وخدمات  والت�سويق  والدعاية  الكرتوين 

ال�سوق . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ناقل 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 6164 ، الريا�ض 11442- اململكة العربية ال�سعودية 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/22

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141881
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدقيق   ، ال�سطناعي  والنب  وال�ساجو  والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  النب 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز والب�سكويت والفطائر واحللويات واحللويات 
املثلجة ، ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ، اخلمرية ، امللح واخلردل واخلل ، البهارات والتوابل 

وال�سل�سة واملكرونة ، الثلج . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ع�سام قباين و�سركاه للتموين والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 31567، جدة ، ر.ب :  21418 ،  اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/23

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141882

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االأحذية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأحذية ال�سرحان للتجارة العامة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع فهد ال�سامل ، عمارة الكويت ، الدور 29 ، مقابل جممع املثني ، 

تلفون :  22217530 ، فاك�ش : 22217531 ، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/23

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2366 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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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 رقم2008/67 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 108779 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/11/28م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1231 فـي 2018/2/19م  

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : مابني النهرين املتميزة للتجارة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سركة باعلوي للتجارة وال�ستثمار �ش.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ش.ب : 65 ر.ب : 119 , �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/12/21م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/30م
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة عبداللـه بن يو�صف بن عبداللـه الفار�صي و�صريكه - ت�صامنية

يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عبداللـه بن يو�ســـف بن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , ت�سامنية   - و�سريكه  الفار�سي  عبداللـه 
حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   , 2020/12/17م  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق   ,  3155072
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
ولية �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الأول

�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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جمموعة اأبناء الولية �ص.م.م

الوالية  اأبناء  يقــوم بت�سفـيــة �سركة جمموعة  اأنـه  للتدقيق واملراجعة  البيان  يعلن مكتب 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1238428 , وفقا التفاق ال�سركاء  �ش.م.م , وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ 2020/12/17م , 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 : 
ولية �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الأول

�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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأ�صوار الفخر املتحدة �ص.م.م

املتحدة  الفخر  اأ�سوار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلن 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1131629 , وفقا التفاق ال�سركاء  �ش.م.م , وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ 2020/11/11م , 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 : 
ولية �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الأول

�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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العمران املميز للمقاولت - ت�صامنية

يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة العمران املميز للمقاوالت - 
ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1231388 , وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر ,  املوؤرخ 2020/12/22م , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي : 
ولية �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الأول

�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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأجواء عربي - ت�صامنية

 , ت�سامنية   - اأجواء عربي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلن 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1094501 , وفقـــا التفـــاق ال�سركــاء املـــــوؤرخ 
 , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحــده  وللم�سفـــي   , 2019/3/13م 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي : 
ولية �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الأول

�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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صتثمار والأعمال التجارية - ت�صامنية

واالأعمال  اال�ستثمار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلن 
التجاريـــة - ت�سامنيـــة , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1221618 , وفقـــا 
ال�سركـــــــة فـي  , وللم�سفـــي وحــده حــــــق متثيـــــل  املـــــوؤرخ 2020/12/28م  ال�سركــاء  التفـــاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
ولية �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الأول

�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�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�صت�صارات املالية وتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احلظ احل�صن �ص.م.م

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  العاملية لال�ست�سارات  يعلن مكتب اجلدوى 
 , بالرقـم 1222415  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   , �ش.م.م  �سركة احلظ احل�سن 
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 : 

ولية ال�صيب - محافظة م�صقط
�ص.ب : 556 ر.ب : 121ال�صيب 

هاتف رقم : 22368462 - 97466002 
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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الربكة للتوزيع والتجارة ال�صاملة �ص.م.م

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  العاملية لال�ست�سارات  يعلن مكتب اجلدوى 
�سركة الربكة للتوزيع والتجارة ال�ساملة �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
بالرقـم 1183049 , 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 : 
ولية ال�صيب - محافظة م�صقط
�ص.ب : 556 ر.ب : 121ال�صيب 

هاتف رقم : 22368462 - 92296797 
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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صحار العاملية للمقاولت والبناء �ص.م.م

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  العاملية لال�ست�سارات  يعلن مكتب اجلدوى 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   , والبناء �ش.م.م  العاملية للمقاوالت  �سركة �سحار 
بالرقـم 1779478, 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 : 
ولية ال�صيب - محافظة م�صقط
�ص.ب : 556 ر.ب : 121ال�صيب 

هاتف رقم : 22368462 - 97466002 
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�صفــي

مكتب اأ�صواء الباطنة لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مغ�صلة مزون - ت�صامنية

 - مغ�سلة مزون  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلن 
وحـده  وللم�سفي   ,  1083292 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , ت�سامنية 
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 : 
ولية �صحار - محافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 526 ر.ب : 311 
هاتف رقم : 99706599 

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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صبح للبيتزا والفطائر �ص.م.م

للبيتزا  ال�سبح  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  يعلن مكتب 
والفطائر �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 1320235 , وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
ولية �صحار - محافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 526 ر.ب : 311 
هاتف رقم : 99706599 

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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة روافد �صحار الع�صرية للتجارة - ت�صامنية

�سحار  روافد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلن 
 ,  1188618 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , ت�سامنية   - للتجارة  الع�سرية 
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 : 

ولية �صحار - محافظة �صمال الباطنة
�ص.ب : 526 ر.ب : 311 
هاتف رقم : 99706599 

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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مزون للم�صاريع املميزة �ص.م.م

يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مزون للم�ساريع 
املميزة �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1058141 , 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 : 
ولية �صحار - محافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 526 ر.ب : 311 
هاتف رقم : 99706599 

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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مركز العائلة الطبي �ص.م.م

العائلة  مركز  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلن 
الطبي �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3246914 , 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 : 
ولية �صحار - محافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 526 ر.ب : 311 
هاتف رقم : 99706599 

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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صوافـي للمطاعم واملقاهي �ص.م.م

للمطاعم  ال�سوافـي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلن 
واملقاهي �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1266472 , 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 : 
ولية �صحار - محافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 526 ر.ب : 311 
هاتف رقم : 99706599 

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�صفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات وال�صت�صارات القت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الفنار الذهبي �ص.م.م

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
�سركة الفنـــار الذهبي �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـــم 1658310 , 
اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع  وللم�سفــــي وحـده حــــــق متثيــــــــل ال�سركــــــــــة فـي الت�سفـيـــة 
مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 

 ولية بو�صر - الغربة اجلنوبية - �صكة رقم : 3745 - جممع رقم : 237 
مبنى رقم : 3791 - الطابق الثاين - �صقة رقم : 22

�ص.ب : 1546 ر.ب : 121 
هاتف رقم : 99370407 فاك�ص رقم : 24595912

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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املهند�ص لالإن�صاءات - تو�صية

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
 , بالرقـم 1069935  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  , وامل�سجلة لدى  املهند�ش لالإن�ساءات - تو�سية 
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 : 

لية بو�صر - الغربة اجلنوبية - �صكة رقم : 3745 - جممع رقم : 237 
مبنى رقم : 3791 - الطابق الثاين - �صقة رقم : 22

�ص.ب : 1546 ر.ب : 121 
هاتف رقم : 99370407 فاك�ص رقم : 24595912

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�صفــي

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�صابات وال�صت�صارات القت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عامل النور للتجارة - ت�صامنية
يقــوم  اأنـه  االقت�ساديـــة  واال�ست�ســــارات  احل�سابـــات  لتدقيق  العامليون  مكتب اخلرباء  يعلن 
الـتجاري  اأمانة ال�سجل  , وامل�سجلة لدى  بت�سفـيــة �سركة عامل النور للتجارة - ت�سامنية 
بالرقـم 1817280 , وفقـــا التفـــاق ال�سركــاء املوؤرخ 2020/12/22م , وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
�صناو - ولية امل�صيبي - محافظة �صمال ال�صرقية

�ص.ب : 151 ر.ب : 418 �صناو 
هاتف رقم : 99221971 - 95806298 فاك�ص رقم : 25771572

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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الأ�صواق الوطنية للهدايا املميزة �ص.م.م

يقــوم  اأنـه  االقت�ساديـــة  واال�ست�ســـارات  احل�سابـــات  لتدقيق  العامليون  اخلرباء  مكتب  يعلن 
ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  املميزة  للهدايا  الوطنية  االأ�سواق  �سركة  بت�سفـيــة 
الـتجاري بالرقـم 1304191 , وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/15م , 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 : 
�صناو - ولية امل�صيبي - محافظة �صمال ال�صرقية

�ص.ب : 151 ر.ب : 418 �صناو 
هاتف رقم : 99221971 - 95806298 فاك�ص رقم : 25771572

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�صفــي

مكتب الرباعي لتدقيق احل�صابات وال�صت�صارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة وليد الدولية لال�صتثمار �ص.م.م

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  الدولية لال�ستثمار  وليد  �سركة 
اأمــام الغـيــــر , وعلـــى  1180937 , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي : 
�ص.ب : 23 ر.ب : 133 
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�صفــي
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مكتب مقبول ح�صني مو�صى يو�صف لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلليج بيجنج هينج يو �ص.م.م
�سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  يو�سف  مو�سى  ح�سني  مقبول  مكتب  يعلن 
اخلليج بيجنج هينج يو �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1118320 , 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/10/26م , 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 : 385 ر.ب : 114 

هاتف رقم : 24799350 فاك�ص رقم : 24701098
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�صفــي

مكتب ماوؤى للم�صاريع املتحدة لتدقيق احل�صابات وال�صت�صارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة م�صاريع خط املدن الوطنية للتجارة واملقاولت �ص.م.م

يعلن مكتب ماوؤى للم�ساريع املتحدة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم 
بت�سفـيــة �سركة م�ساريع خط املدن الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة 
الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  الـتجاري بالرقـم 1131529  ال�سجل 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 637 ر.ب : 116 
هاتف رقم : 97097408

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  مبوجـــب  امل�سفـي  يدعــــو  كمــــا 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر مــن 
على  للم�سفـي  يوؤديها  اأن  لل�سركـة  حقــوق  عليــه  مـن  كـــل  وعلـى   , االإعــــالن  هــذا  ن�ســر  تاريــخ 

العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

-224-



اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

مكتب املميز لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صعادة للتن�صيق الطبي �ص.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ال�سعادة للتن�سيق الطبي  يعلن مكتب املميز لتدقيق احل�سابات 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1311652 , وفقا التفاق ال�سركاء  �ش.م.م , وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ 2018/1/16م , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , 
وعلـــى اجلميـــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي : 
 ولية بو�صر - العذيبة - برج العرين - الدور اخلام�ص - �صقة رقم : 503

�ص.ب : 221 ر.ب : 117 
هاتف رقم : 99240928 - 95195477

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  مبوجـــب  امل�سفـي  يدعــــو  كمــــا 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر مــن 
على  للم�سفـي  يوؤديها  اأن  لل�سركـة  حقــوق  عليــه  مـن  كـــل  وعلـى   , االإعــــالن  هــذا  ن�ســر  تاريــخ 

العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

مكتب ديلويت اآند تو�ص ) ال�صرق الأو�صط ( و�صركاه - محا�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مالحة ) �صركة منطقة حرة ( �ص.م.م
اأنـه   - ( و�سركاه - محا�سبون قانونيون  االأو�سط  ال�سرق   ( اآند تو�ش  يعلن مكتب ديلويت 
يقــوم بت�سفـيــة �سركة مالحة )�سركة منطقة حرة ( �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل 
, وللم�سفي وحـده  املوؤرخ 2020/9/1م  , وفقا التفاق ال�سركاء  الـتجاري بالرقـم 1299623 
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 : 
ولية مطرح - القرم - بناية منارة القرم - الطابق ال�صاد�ص

�ص.ب : 258  ر.ب : 112 روي 
هاتف رقم : 22354300 فاك�ص رقم : 22354333

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�صفــي
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مكتب دار احل�صابات لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امل�صباح الدولية للمقاولت �ص.م.م

الدولية  امل�سباح  يقــوم بت�سفـيــة �سركة  اأنـه  دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات  يعلن مكتب 
للمقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1235429 , وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميـــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
 ولية �صحار - محافظة �صمال الباطنة 

�ص.ب : 322 ر.ب : 339 
هاتف رقم :99155978

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�صفــي

مكتب النجاح لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة بوابة �صحار للمنتجات النفطية �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بوابة �سحار للمنتجات  يعلن مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات 
وللم�سفي   ,  1320770 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  النفطية 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميـــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
 ولية �صحار - محافظة �صمال الباطنة 

�ص.ب : 222 ر.ب : 225 
هاتف رقم :98023778

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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة كناري ال�صمال احلديثة للتجارة - تو�صية

يعلن مكتب النجاح لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة كناري ال�سمال احلديثة 
للتجارة - تو�سية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1234567 , وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميـــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
 ولية �صحار - محافظة �صمال الباطنة 

�ص.ب : 222 ر.ب : 225 
هاتف رقم :98023778

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�صفــي

املكتب الإقليمي - محا�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عالمة الأر�ص العاملية �ص.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عالمة االأر�ش  يعلن املكتب االإقليمي - محا�سبون قانونيون - 
وفقا التفاق   ,  1187909 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  العاملية 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  , وللم�سفي وحـده  املوؤرخ 2020/11/29م  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميـــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
اخلوير - بناية �صماء حفيت - الطابق الأول

�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�صفــي

-227-



اجلريدة الر�سمية العدد )1373(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ريتا للتجارة �ص.م.م

للتجارة  ريتا  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  محا�سبون   - االإقليمي  املكتب  يعلن 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1028863 , وفقا التفاق ال�سركاء  �ش.م.م , وامل�سجلة لدى 
املوؤرخ 2020/12/21م , وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , 
وعلـــى اجلميـــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي : 
اخلوير - بناية �صماء حفيت - الطابق الأول

�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�صفــي

محمد بن علي بن عبداللـه اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة �صخور الفلج املتميزة للتجارة واملقاولت - ت�صامنية

يعلن محمد بن علي بن عبداللـه اجلابري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سخور الفلج املتميزة 
 ,  1185309 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , ت�سامنية   - واملقاوالت  للتجارة 
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 : 

�ص.ب : 441  ر.ب : 322
 هاتف رقم : 95655515

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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املا�صة الذهبية العاملية �ص.م.م

يعلن محمد بن علي بن عبداللـه اجلابري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املا�سة الذهبية العاملية 
�ش.م.م , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1115264 , وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 441  ر.ب : 322
 هاتف رقم : 95655515

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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة براحة املدينة املتكاملة للتجارة واملقاولت - ت�صامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة براحة املدينة املتكاملة  يعلن محمد بن علي بن عبداللـه اجلابري 
 ,  1185312 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , ت�سامنية   - واملقاوالت  للتجارة 
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 : 

�ص.ب : 441  ر.ب : 322
 هاتف رقم : 95655515

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�صفــي
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�صامي بن را�صد بن عبداللـه ال�صحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صمال فلج العوهي الوطنية �ص.م.م

العوهي  يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سمال فلج  اأنـه  ال�سحي  يعلن �سامي بن را�سد بن عبداللـه 
وللم�سفي   ,  1144874 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  الوطنية 
وحـده حــق متثيـــــل ال�سركـــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
ولية �صحار - محافظة �صمال الباطنة 

�ص.ب : 441  ر.ب : 322
 هاتف رقم : 96226261

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�صفــي

خليفة بن جمعة بن خمي�ص ال�صيادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبوليث ال�صيادي للتجارة - ت�صامنية

ال�سيادي  اأبوليث  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سيادي  خمي�ش  بن  جمعة  بن  خليفة  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية , وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3194884 , وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
 هاتف رقم : 99715495 - 99870771

�ســــد  بادعــاءاتهـــــم  للتقــــدم  ال�سركــــة  دائنــي  االإعــــالن  هــــذا  مبوجـــب  امل�سفـي  يدعــــو  كمــــا 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر مــن 
على  للم�سفـي  يوؤديها  اأن  لل�سركـة  حقــوق  عليــه  مـن  كـــل  وعلـى   , االإعــــالن  هــذا  ن�ســر  تاريــخ 

العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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محمد بن �صليمان بن عبيد الغافري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة اجلبال الرا�صية الوطنية للتجارة واملقاولت �ص.م.م

الرا�سية  اجلبال  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الغافري  عبيد  بن  �سليمان  بن  محمد  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  واملقاوالت  للتجارة  الوطنية 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   , 2020/11/2م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,  1061682
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
محافظة جنوب الباطنة - �صلطنة عمان

هاتف رقم : 92519702
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�صفــي

مبارك بن �صيف بن حميد احل�صرمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة محمد بن �صيف احل�صرمي واأخيه للتجارة - ت�صامنية

�سيف  بن  �سركة محمد  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  بن حميد احل�سرمي  �سيف  بن  يعلن مبارك 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , ت�سامنية   - للتجارة  واأخيه  احل�سرمي 
حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   , 2020/12/24م  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق   ,  1255746
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
محافظة جنوب الباطنة - �صلطنة عمان

هاتف رقم : 97740202
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�صفــي
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غامن بن �صامل بن محمد الهندا�صي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع الهندا�صي املتحدة �ص.م.م
الهندا�سي  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع  الهندا�سي  يعلن غامن بن �سامل بن محمد 
, وفقا التفاق  بالرقـم 1802003  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى   , �ش.م.م  املتحدة 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   , 2018/2/12م  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
ولية ال�صويق - محافظة �صمال الباطنة

�ص.ب : 2143  ر.ب : 111
هاتف رقم : 95978793

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�صفــي

اأ�صعد بن زهران بن محمد النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الرفد املتحدة �ص.م.م
 , �ش.م.م  املتحدة  الرفد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  النبهاين  بن محمد  زهران  بن  اأ�سعد  يعلن 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,  1166938 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
 , الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   , 2018/3/14م 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي : 
�ص.ب : 36  ر.ب : 133

هاتف رقم : 99845175
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�صفــي
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�صيخة بنت حارث بن �صويد الذهلية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة اأبناء حمدان املر العدوي و�صركاه للتجارة - تو�صية

تعلن �سيخة بنت حارث بن �سويد الذهلية اأنـها تقــوم  بت�سفيــة �سركــة اأبناء حمدان املر العدوي 
 ,  1245392 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , تو�سية   - للتجارة  و�سركــاه 
, وعلـــى اجلميــع  الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 

ولية الر�صتاق - محافظة جنوب الباطنة
�ص.ب : 409 ر.ب : 320
هاتف رقم : 90997253

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�صفــية

مكتب اأ�صواء الباطنة لتدقيق احل�صابات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الومي�ص الرباق للتجارة واملقاولت �ص.م.م

اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة الومي�ش الرباق  يعلـن مكتب 
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م , وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1027904 , 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�صفــي
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املكتب الإقليمي  - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النربا�ش لال�ستثمار �ش.م.م

يعلـن املكتب الإقليمي  - حما�سبون قانونيون - ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة النبــرا�س لال�ستثمــار 
�س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1584103 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

يون�ش بن عامر بن علي احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�ساليب املتطورة �ش.م.م

يعلـن يون�س بن عامر بن علي احلجري ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة الأ�ساليب املتطورة �س.م.م ، 
وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1035121 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة الأ�سلوب اجلديد املتميز للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

املتميز  الأ�سلوب اجلديد  ل�سركــة  امل�سفـي  يعلـن يون�س بن عامر بن علي احلجري ب�سفـته 
بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - واملقاولت  للتجارة 

1116838 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

فهد بن عامر بن علي احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح ال�سحراء للتجارة - ت�سامنية

يعلـن فهد بن عامر بن علي احلجري ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة �سروح ال�سحراء للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1114016 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج الرمال الذهبية للتجارة - ت�سامنية

الذهبية  الرمال  مروج  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  احلجري  علي  بن  عامر  بن  فهد  يعلـن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1116003 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

�سلطان بن عامر بن علي احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سلوب الراقي للتجارة �ش.م.م

يعلـن �سلطان بن عامر بن علي احلجري ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة الأ�سلوب الراقي للتجارة 
�س.م.م ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1611593 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

عبد احلكيم بن عامر بن علي احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرقية املتحدة للم�ساريع التجارية - ت�سامنية

املتحدة  ال�سرقية  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  علي احلجري  بن  عامر  بن  يعلـن عبد احلكيم 
بالرقـــم  الـتجـــــاري  ال�سجـــــل  اأمانـــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــة   ، ت�سامنية   - التجارية  للم�ساريع 

6072429 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي

�سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النبع العاملية �ش.م.م

 ، �س.م.م  العاملية  النبع  ل�سركــة  امل�سفـي  ب�سفـته  اخلنب�سي  علي  بن  حمد  بن  �سيف  يعلـن 
وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1013963 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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غالية بنت �سلطان بن �سقر اليحمدية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال ال�سرقية العالية للتجارة - ت�سامنية

تعلـن غالية بنت �سلطان بن �سقر اليحمدية ب�سفـتها امل�سفـية ل�سركــة جبال ال�سرقية العالية 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1115999 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــية

حممد بن خمي�ش بن مرزوق ال�ساملي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املالك الوطنية للتجارة - ت�سامنية

يعلـن حممد بن خمي�س بن مرزوق ال�ساملي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركــة املالك الوطنية للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلــــة لـــــدى اأمانـــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــم 1090129 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
 امل�سفــي
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