
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1374(                                                                             ال�سنـــــــــــــــة اخلم�ســــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

مبنــح ترخيــــــ�ص مــن الفئـــــــة الأولـــى لل�سركــــة  مر�ســـــوم �سـلطانـــــي رقـــــم 2021/4 
العمانيـة لت�سـالت امل�ستقـبل لتقديــم خدمــات 

الت�سالت العامة املتنقلة الأ�سا�سية .
بتحويل �سوق م�سقط للأوراق املالية اإلى �سركة  مر�ســـــوم �سـلطانـــــي رقـــــم 2021/5 
بور�ســة  �سركــة  با�سـم  مقفلـة  عمانيـة  م�ساهمـة 

م�سقــط �ص.م.ع.م . 
اأوامــر �ســاميــة مبنــح اأو�سمـــة

                            ديوان البالط ال�سلطاين
                           املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام .
قــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــــة 

        وزارة املاليــــــة
ت�سنيــــف  دليــــل  بتعديــــل  فـي 2021/1/4  �سـادر  رقـــــــــــــــم 2021/1   وزاري  قــــــــــــــــــرار 
امليزانيـة العامـة للدولـة ) امللحق رقم 1 ( املرفق 
باللئحة التنفيذية للقانون املايل .                           

رقم 
ال�سفحة

 الأحد 26 جمادى الأولى 1442هـ                                                 املـوافــق 10 ينايــــر 2021م

7

34

39

43



رقم 
ال�سفحة

45

46

47

48

49

50

57

61
141
143
151
161

                                                              وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
قــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــــــم 2021/4      �سـادر فـي 2021/1/7 باعتبـار موا�سفـة قيا�سيـــة 

عمانيــة ملزمـــة .
                                                                  وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

الطيور  ا�سترياد  بحظر   2021/1/5 فــــي  �سـادر     2021/6 رقــــــــــــــــم  وزاري  قـــــــــــــــرار 
احلية من بع�ص الدول .

       وزارة العمــــل
قـــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2021/3   �سـادر فــــي 2021/1/6 بتنظيـــم مزاولـــة بعــــ�ص 

املهـــــن .
اأحكـــام  بعـــ�ص  بتعديــــل   2021/1/6 فــــي  �ســادر     2021/4 رقــــــــــــــــم  وزاري  قـــــــــــــــرار 
اللئحــة التنظيميــة لتدابري ال�سلمة وال�سحة 

املهنية فـي املن�ساآت اخلا�سعة لقانون العمل .
                    جهـــــاز ال�سرائـــــب

الت�سجيل  حد  بتحديد   2021/1/4 فــــي  �سـادر    2021/1 رقـــــــــــــــــــــــــــــــم  قـــــــــــــــــــــــــــــرار 
الإلزامي والختياري .

 قــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــــــم 2021/2     �سـادر فــــي 2021/1/4 بتحديــد ال�سلــع الغذائيــة
                                                         اخلا�سعـــة ل�سريبــــة القيمــــة امل�سافــــة مبعــــدل 

ال�سفـر باملائـة .
قـــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــم 2021/3    �سـادر فــــي 2021/1/4 بتحديـد مواعيـد وتاريـخ 

الت�سجيـل ل�سريبـة القيمـة امل�سافـة .
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة                                     

                                                              وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
الإعـــلنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العلمــات التجاريـــة .

اإعلن ب�ساأن العلمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجلت بالرتخي�ص بالنتفاع .
اإعلن ب�ساأن العلمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجلت بانتقال ملكيتها .

اإعـــلن ب�ساأن جتديد مدة حماية علمات جتارية م�سجلة .
ا�ستـــدراك .
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                                               الأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�صــات
اإعالن عن طرح املناق�صة رقم 2021/1 .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حميم لالإلكرتونيات �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خط ال�صماء الربونزي �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امل�صتهلك للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الذهبية لل�صحن والتفريغ �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مظهر وعلي �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املثنى لل�صحن والتفريغ �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الإ�صاءة امل�صرقة للتجارة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احلكمة الربونزية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دواجن مزارع ال�صمال �ش.�ش.و . 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املقاولت الكربى �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صحوة م�صقط الوطنية �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دربا�ش املتحدة - تو�صية .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ب�صمة عجمان �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع جمال الوطنية �ش.�ش.و .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اآ�صيا الأولى للمقاولت العامة �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صحاب املتناثر للتجارة �ش.�ش.و .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اي ات�ش ا�ش جلوبل انك �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ماأكولت الطبخ الهندي �ش.م.م .

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الياقوت الأ�صود للخدمات التجارية �ش.م.م .
اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الإجادة للم�صاريع املتكاملة �ش.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة التقدم الوطنية التجارية -ت�صامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة واحة العطاء للتجارة واملقاولت -ت�صامنية .

رقم 
ال�صفحة
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العجمي  علي  بن  �سالح  بنت  خديجة  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعلن 
وولدها للتجارة - تو�سية .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء الولية للتجارة -ت�سامنية .
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النبيل للعطور �ص.م.م .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نوف للمجوهرات �ص.م.م .
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبهار للت�سميم والإعلن �ص.م.م .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابط م�سقط الدولية �ص.م.م .
و�سريكه  اإبراهيم  بن  ح�سن  بن  مو�سى  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعلن 

للمقاولت -ت�سامنية .
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات الهبوبية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفتاح الحرتاف للتجارة �ص.م.م .
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اعتماد ال�سهم للتجارة �ص.م.م .

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جي باك الدولية �ص.م.م .

رقم 
ال�سفحة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/4

مبنح ترخي�ص من الفئة االأولى لل�سركة العمانية الت�ساالت امل�ستقبل

لتقدمي خدمات االت�ساالت العامة املتنقلة االأ�سا�سية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة , 

وعلى قانون تنظيم الت�سالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 30/ 2002 , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولـــــى

خدمات  لتقدمي  امل�ستقبل  لت�سالت  العمانية  لل�سركة  الأولى  الفئة  من  ترخي�ص  مينح 

الت�سالت العامة املتنقلة الأ�سا�سية , وفقا لأحكام الرتخي�ص املرفق .

املــادة الثانيــــة 

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

�سدر فـي  : 21 من جمادى االأولى �سنــة 1442هـ

املـوافــــق  :  5  من ينايــــــــــــــــــــــر �سنــة 2021م

هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

ترخي�ص من الفئة االأولى لل�سركة العمانية الت�ساالت الم�ستقبل لتقديم 
خدمات االت�ساالت العامة المتنقلة االأ�سا�سية

المحتويـــات
الجــزء االأول

تعريفــات واأحكــام عامــة
املــــــادة )1( : تعريفات . 

املـــــادة )2( : املجـــال .

املـــــادة )3( : الربــط .
املـــــادة )4( : الإتاوة ور�سوم الرتخي�ص .

املـــــادة )5( : املـــدة .
املــــادة )6( : التعديل .
املــــادة )7( : الإلغـــــاء .
املــــادة )8( : النتهاء .
املــادة )9( : التجديد .
املـادة )10( : اللتزام .

املادة )11( : الإخطارات .
الجــزء الثانــي

ال�شــروط والمالحــق 
اأوال : ال�شــروط : 

1 - اخلدمات املرخ�سة .
2 - التقنيات واخلدمات اجلديدة .

3 - التزامات التغطية وتو�سعة اخلدمة .
4 - خدمات الطوارئ .

5 - خدمات دليل املعلومات .
6 - خدمات معاونة عامل اخلدمة . 

7 - متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة . 
8 - اخلدمات الدولية . 

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

   9 - التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني . 
  10 - متطلبات جودة اخلدمة .

11 - خدمات ال�سيانة . 
12 - اإنهاء اأو تعليق اخلدمات املرخ�سة . 

13 - اأ�سعار التجزئة .
14 - خدمات النفاذ والربط البيني . 

15 - التوافق الت�سغيلي لالأنظمة واملعايري الفنية . 
16 - اإ�سدار الفواتري . 

17 - الرتقيم . 
18 - الت�سالت الراديوية وتخ�سي�ص الرتددات . 

19 - التزامات املرخ�ص له فـي جمال الت�سغيل والتدريب . 
20 - التزامات حتقيق القيمة امل�سافة داخل ال�سلطنة . 

21 - التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�سو�سية وال�سرية . 
22 - حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة . 
23 - متطلبات تقارير احل�سابات املالية . 

24 - اللتزام بتوفـري املعلومات . 
25 - اإ�سناد الأعمال اإلى �سركات خارجية .

26 - الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم .
27 - ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سنوية .

28 - حقوق الرتفاق .
29 - حتويل الرتخي�ص وانتقاله . 

30 - النزاعات . 
31 - الغرامات .    

ثانيا : املالحـــق : 
امللحق ) اأ ( التزامات التغطية وتو�سعة اخلدمة .

امللحق ) ب ( التعمني .

امللحق ) ج ( الطيف الرتددي املخ�س�ص . 

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

الجــزء االأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

تعريفــــات

يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها , مـــا مل يقتــ�ص �سيـــاق الن�ص 
معنى اآخر : 

1 - القانــون : 
قانون تنظيم الت�سالت .

2 - الهيئــة : 
هيئة تنظيم الت�سالت . 

3 - املرخ�ص له : 
ال�سركة العمانية لت�سالت امل�ستقبل .

4 - التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص : 
تاريخ العمل باملر�سوم ال�سلطاين باإ�سدار هذا الرتخي�ص . 

5 - منطقة الرتخي�ص : 
�سلطنــة عمـــان . 

6 - التابــع : 
اأي �سخـــ�ص طبيعـــي اأو اعتباري واقـــع حتـــت حتكـــم اأو �سيطـــرة �سخـــ�ص اآخــر طبيعــي 
اأو اعتباري , ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر , �سواء من خالل حق امللكية حل�س�ص اأو اأ�سهم , 
اأو حـــق الت�سويـــت , اأو ملكيـــة �سنــدات اأو �سراكـــة اأو ملكية اأي م�سلحة اأخرى اأيا كان 

م�سدر هذه احلقوق .

7 - امل�سغل املرخ�ص : 
كل من يتم منحه ترخي�سا من الفئة الأولى لإن�ساء اأو ت�سغيل البنية الأ�سا�سية لنظام 
اأو لتقدمي خدمات الت�سالت العامة املتنقلة عن طريق ا�ستغالل  عام لالت�سالت 

�سعة �سبكات الت�سالت العامة وفقا لأحكام القانون .

-10-



اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

8 - موفر اخلدمة : 

وفقـــا  الإ�سافـيـــة  العامــة  الت�سالت  خدمات  بتقدمي  ترخي�سا  منحه  يتم  من  كل 

لأحكام القانون .

9 - م�سغل ات�ساالت دولية : 

اأي م�سغـــل لنـــظام ات�ســالت فـي بلد اآخر خمول ت�سغيل نظام ات�سالت دولية بغر�ص 

توفـري خدمات الت�سالت . 

10 - خدمات االت�ساالت العامة املتنقلة : 

خدمة ات�سالت عامة ميكن للمنتفعني ا�ستخدامها فـي اأثناء حتركهم , ويتم تقدميها 

عن طريق بث , واإر�سال اأو ا�ستقبال النب�سات الإلكرتونية الراديوية فـي عر�ص نطاق 

نظام  الراديوية من خالل  الت�سالت  بوا�سطة  وذلك   , الغاية  لهذه  ترددي حمدد 

ات�سالت معد لهذه الغاية . 

11 - اتفاقات املرا�سل الدولية : 

اأي اتفاق مكتوب , بني املرخ�ص له , وبني م�سغل ات�سالت دولية اآخر لتقدمي خدمات 

الت�سالت الدولية .

12 - اإجمايل االإيرادات ال�سنوية للمرخ�ص له : 

يحققها  التي  الإيرادات  , جميع  الطرفـية  الأجهزة  وتاأجري  بيع  عدا  فـيما   , ت�سمل 

املرخ�ص له خالل �سنة نتيجة بيع اأو تاأجري اخلدمات املرخ�سة , وي�سمل ذلك جميع 

الإيرادات مقابل تزويده لأي خدمة مرخ�سة اأو الدفعات التي يت�سلمها من امل�سغلني 

املرخ�سني الآخرين , اأو من موفري اخلدمة مقابل الربط البيني اأو خدمات النفاذ , 

وجمــــيع الإيــــرادات اأو الدفعـــات التـــي يت�سلمهـــا مــن موفري خدمة اإعادة البيع , بعد 

خ�سم كلفة الربط البيني التي يدفعها للم�سغلني املرخ�سني الآخرين . 
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املــادة ) 2 (

املجــــال

 , عامة  ات�سالت  �سبكة  وت�سغيل  باإن�ساء  امل�ستقبل  لت�سالت  العمانية  لل�سركة  يرخ�ص 
وتقدمي خدمات الت�سالت العامة املتنقلة وفقا لأحكام القانون والقرارات ال�سادرة تنفـيذا 

له , واأحكام هذا الرتخي�ص . 
املــادة ) 3 (

الربـــط

يجوز للمرخ�ص له ربط اأنظمته املرخ�سة بـاأي نظام ات�سالت مرخ�ص وفقا لأحكام القانون .

املــادة ) 4 (

االإتاوة ور�سوم الرتخي�ص

1 - يلتزم املرخ�ص له ب�سداد الإتاوة ال�سنوية التي حتددها احلكومة وفقا لأحكام القانون 
على اإجمايل اإيراداته ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�ص , وحت�سب الإتاوة بناء 
على اإجمايل الإيرادات املحققة حتى )31( من دي�سمرب من ال�سنة , وتدفع قبل )30( 
من يناير من ال�سنة التالية , على اأن تكون هذه الإتاوة بن�سبة املدة من ال�سنة الأولى , 

وال�سنة الأخرية لهذا الرتخي�ص . 

التي تقررها الهيئة وفقا لل�شرط )27( من اجلزء  2 - يلتزم املرخ�ص له ب�سداد الر�سوم 
الثاين من هذا الرتخي�ص .

املــادة ) 5 (

املــــدة

مدة الرتخي�ص )15( خم�ص ع�سرة �سنة من التاريخ الفعلي ل�سريانه . 

املــادة ) 6 (

التعديــــل

1 - يجوز للهيئة واملرخ�ص له التفاق كتابة على تعديل الرتخي�ص . 

2 - يجوز للهيئة تعديل الرتخي�ص باإرادتها املنفردة اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك . 
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املــادة ) 7 (

االإلغــــاء

يجــوز للهيئــة بقــرار م�ســبب اإلغـــاء الرتخيــــ�ص , اأو اأي مـــن احلقـــوق املمنوحـــة مبوجبـــه 
وفقا لأحكام القانون . 

املــادة ) 8 (

االنتهــــاء

ينتهي الرتخي�ص فـي احلالت الآتية : 
1 - انتهاء مدته .

2 - اإذا انحلــــت ال�سخ�سيــــة القانونيــــة للمرخـــــ�ص لـــه , اأو دخــل مرحلـــة الت�سفـيــة , 
اأو الإفـــال�ص , اأو اتخذت �سده اأي اإجــراءات ق�سائيـــة ذات اأثـــر مماثـــل , اأو تنـــازل 

عن امللكية مل�سلحة دائنيه .
املــادة ) 9 (

التجديـــد

1 - يجوز جتديد الرتخي�ص عند انتهاء مدته وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات 
والإر�سادات التي ت�سدرها الهيئة فـي هذا ال�ساأن .

الهيئة فـي موعد  تقررها  التي  2 - يكون جتديد الرتخي�ص خا�شعا للأحكام وال�شروط 
التجديد .

املــادة ) 10 (

االلتـــزام

، واأحكام  1 - يلتزم املرخ�ص له بالأحكام وال�شروط املن�شو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص 
 , الهيئة  ال�سادرة عن  والإر�سادات  والتوجيهات  والأوامر  والقرارات  واللوائح  القانون 

كما يلتزم بكل القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها ذات ال�سلة .
2 - يلتزم املرخ�ص له بال�سماح لأي �سخ�ص خمول من الهيئة بحرية الدخول اإلى اأي موقع 

لتدقيق اأو فح�ص اأو اختبار اأي نظام .
3 - يلتزم املرخ�ص له بطرح ن�سبة )40%( اأربعني باملائة من اأ�سهمه لالكتتاب العام فـي �سوق 
م�سقط لالأوراق املالية خالل )5( خم�ص �سنوات من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص .
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املــادة ) 11 (

االإخطـــارات

1 - جميع الإخطارات واملخاطبات التي ت�سدرهــا الهيئــة للمرخـــ�ص لـــه تر�ســل بالربيــد 
وميكن   , بالت�سلم  التوقيع  مع  يحدده  ملن  باليد  ت�سلم  اأو  ر�سميا  امل�سجل  عنوانه  على 
تعديل اآلية ت�سليمها طبقا لأي اآلية ت�سليم تتبناها احلكومة بالن�سبة للوثائق الرقمية . 

2 - للهيئة اإر�سال الإخطارات العاجلة اإلى املرخ�ص له عن طريق الربيد الإلكرتوين على 
اأن يلي ذلك اإر�سالها مكتوبة , وباملحتوى ذاته . 

3 - يحدد املرخ�ص له اأحد مديريه ل تقل درجته عن درجة كبار املديرين فـي الهيئة , تكون 
مهمته الت�سال بالهيئة , ومتابعة تنفيذ جميع قراراتها املتعلقة بهذا الرتخي�ص , واأي 

قرارات اأخرى .

اجلـزء الثانـي 

ال�شـروط واملالحـق 

اأوال : ال�شــروط : 

1 - اخلدمات املرخ�سة :

1 - 1 - يخول املرخ�ص له تقدمي خدمات الت�سالت العامة املتنقلة عن طريق 
الأنظمة املرخ�سة , وخدمات الت�سالت العامة الإ�سافية التي تعتمد 
على خدمات الت�سالت املتنقلة على اأ�سا�ص غري ح�سري فـي منطقة 

الرتخي�ص . 

1 - 2 - يجوز للمرخ�ص له مبوافقة الهيئة امل�سبقة تقدمي اخلدمات املرخ�سة , 
كلها اأو بع�سها , بوا�سطة تابع اأو فرع منف�سل اأو مقاول من الباطن , 
وفـي اأي من هذه احلالت ل يجوز للمرخ�ص له تقدمي تلك اخلدمات 

بنف�سه . 

1 - 3 - يخول املرخ�ص له بيع اأو تاأجري اأجهزة الت�سالت الطرفية و�سيانتها .
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2 - التقنيات واخلدمات اجلديدة :

2 - 1 - يتعيــــن على املرخـــ�ص له اأن ي�سعـى اإلى ا�ستقطـــاب التقنيـــات اجلديــدة 
القطاعات  متطلبات  مع  توافقها  و�سمان  املقدمة  اخلدمات  لتطوير 

املختلفة .

2 - 2 - يتعيـــــن على املرخــــ�ص له اأن ي�سعــــى اإلى ا�ستقطــــاب اأحـــدث البتكـــارات 
واملنتجات واخلدمات مبا ي�سمن ا�ستفادة املنتفعني منها , ومبا يحقق 
التوافق الت�سغيلي الآمن والقابلية لتطوير هذه البتكارات واملنتجات 

واخلدمات .

2 - 3 - يجب اأن تت�سمن اخلطة ال�سنوية للمرخ�ص له برامج ا�ستثمارية ت�سمل 
التو�سعة , وحتديث ال�سبكات , واأي اإجراءات لزمة لذلك .

3 - التزامات التغطية وتو�سعة اخلدمة :

يلتــزم املرخـــ�ص لـــه بتحقيـــق التزامـــات تو�سعـــة نظـــــام الت�ســــالت وخدمــــــات 
الت�سالت العامة املن�سو�ص عليها فـي امللحق )اأ( من هذا الرتخي�ص . 

4 - خدمات الطوارئ : 

4 - 1 - يلتزم املرخـ�ص له بتقديـــم النفـــاذ اإلى خدمات الطــــوارئ فــــي منطقــــة 
الرتخي�ص جمانا للعموم . 

4 - 2 - يتعـني علــى املرخـــ�ص له التاأكــــــد من اأن خـدمـــات الطــوارئ من خــالل 
دائم  ب�سكل  جمانا  متوفـرة  الغـر�ص  لهذا  الهيئة  حتـدده  الذي  الرقم 

وم�ستمـر دون عوائـق .

4 - 3 - يجوز للمرخ�ص له ح�سر خدمات الطوارئ التي يقدمها مبوجب هذا 
ال�شرط لأي جهة طوارئ مكلفة بتقدمي خدمات الأمن العام ، اأو الإطفاء , 
اأو الإ�سعــــاف , اأو خدمــات خفـــر ال�سواحـــــل , فــي الــــحــدود التي اأقرتهــــــا 
اأو وافقت عليها اجلهة املعنية , وفـي غياب مثل هذا الإقرار , اأو املوافقة 

تكون اخلدمة فـي احلدود التي اأقرتها , اأو وافقت عليها الهيئة .
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5 - خدمات دليل املعلومات  :

مع عدم الإخالل بطلب املنتفع عدم الإف�ساح عن املعلومات اخلا�سة به , يلتزم 

املرخ�ص له بالآتي : 

5 - 1 - تزويد املنتفعني بخدمات دليل املعلومات بناء على طلبهم , مقابل تعرفة 

معقولة تقرها الهيئة . 

5 - 2 - ال�سماح لأي م�سغل مرخ�ص اآخر بالنفاذ اإلى دليل معلوماته بال�سكل 

الذي يقـــرره ، وب�شروط معقولــة وعادلة تقرهـــا الهيئـــة ؛ مبا فـــي ذلك 

تعوي�ص املرخ�ص له عن النفقات املبا�سرة التي يتحملها نتيجة النفاذ 

اإلى دليل معلوماته , �سريطة اأن يلتزم امل�سغل املرخ�ص الآخر بالآتي : 

 اأ - ا�ستعمـال املعلومــات لتقديــم خدمـــات دليـــل املعلومــــات اأو لتوجيـــه 

املكاملــــات فقــط , �سريطـــة األ يزود عمــــالءه باأي معلومـــات متعلقـــة 

مبنتفع طلب من املرخ�ص له اإبقاء معلوماته �سرية .

ب - منح املرخ�ص له النفاذ اإلى دليل معلوماته بناء على الأ�س�ص ذاتها 

املن�شو�ص عليها فـي ال�شرط )5 -2( .

 ج - األ يكون تقدميه للمعلومات خمالفا للقوانني ال�سارية .

5 - 3 - بذل كل اجلهود املمكنة لتزويد املنتفعني بنــاء على طلبهم مبعلومات 

تتعلق بخدمات دليل املعلومات املتوفرة فـي اأي بلد اآخر , والتي توفر 

للمرخــــ�ص له خدمـــات الت�ســـال معهـــا , وذلك مقابــل تعرفـــة معقولـــة 

تقرها الهيئة .

6 - خدمات معاونة عامل اخلدمة : 

يلتزم املرخ�ص له مقابل تعرفة معقولة تقرها الهيئة بتقدمي خدمة املكاملات 

الهاتفية مبعاونة عامل اخلدمة لأي منتفع بناء على طلبه . 
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7 - متطلبات الأمن الوطني والطوارئ العامة : 

7 - 1 - يلتزم املرخ�ص له اأن يوفر على نفقته اخلا�سة جميع الإمكانيات الفنية 
 , ات�سالته  �سبكة  داخل  ات�سالت  وبرامج  ونظم  ومعدات  اأجهزة  من 
والتي تتيح لالأجهــزة الأمنية الدخــول على �سبكتـــه حتقيقـــا ملتطلبات 
الأمن الوطني على اأن يتزامن تقدمي اخلدمة مع توفري الإمكانيات 
الفنيــــة املطلوبـــة مبراعــــاة التقــدم الفنــي , وذلك وفقــا ملا تنــ�ص عليه 
القرارات التي ت�سدرها الهيئة فـي حدود اأحكام القوانني املعمول بها , 
وفـي حالة تاأثر الإمكانيات الفنية لدى الأجهزة الأمنية من جراء اأي 
تغيري فـي اأجهزة ومعدات ونظم وبرامج ات�سالت داخل �سبكة ات�سالت 
املرخ�ص له , فعليه اأن يتحمل التكاليف التي تتحملها الأجهزة الأمنية 

فـي توفري الإمكانيات الفنية ال�سرورية . 

7 - 2 - يجــوز لوزيـــر النقل والت�سـالت وتقنية املعلومــــات عند حدوث كارثة 
طبيعية اأو حوادث ا�ستثنائية عامة طارئة اأن ي�ستدعي لغر�ص مواجهة 
هذه الكوارث اأو احلوادث جميع خدمات و�سبكات ات�سالت املرخ�ص له 
والعاملني لديه القائمني على ت�سغيل و�سيانة هذه اخلدمات وال�سبكات , 
املقدمة  الطوارئ  بتطوير وحتديث خطة  يقوم  اأن  له  املرخ�ص  وعلى 

اإلى الهيئة من فرتة اإلى اأخرى , وذلك بناء على طلب الهيئة .

7 - 3 - يلتـــزم املرخ�ص له بالتعاون مع الأجهـــزة الأمنية التي حتددها الهيئة 
اإذا كانت احلوادث الطارئة اأو الكوارث تتعلق بالأمن الوطني , واأن ينفذ 

خطة الطوارئ , ويت�سرف وفق تعليمات الهيئة .

8 - اخلدمات الدولية :

8  - 1 - يلتزم املرخ�ص له بتوفري خدمات الت�سالت الدولية بوا�سطة الت�سهيالت 
بالدخول  يكون خمول  اآخر  بهــا م�سغل مرخ�ص  يزوده  التي  واخلدمــات 
فـي اتفاقات مع م�سغلي ات�سالت دولية , ول يجوز للمرخ�ص له الدخول 

فـي اتفاقات املرا�شل الدولية اإل وفقا ل�شروط واأحكام هذا الرتخي�ص . 

8 - 2 - يلتزم املرخ�ص له بتزويد الهيئة باملعلومات التي تطلبها مل�ساعدتها فـي 
الوفاء بالتزاماتها جتاه اأي هيئة اأو منظمة ات�سالت دولية . 
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8 - 3 - يلتزم املرخ�ص له بالدخول فـي اتفاقات الربط البيني مع املرخ�ص لهم بتقدمي 
خدمات املنفذ الدويل فـي ال�سلطنة لأغرا�ص نقل حركة الت�سالت الدولية .

9 - التزامات املرخ�ص له جتاه املنتفعني :

9 - 1 - يلتـــزم املرخــــ�ص له باإن�ســاء نظـــام فعال خلدمــــــة املنتفعيـــن فيما يتعلـــق 
با�ستف�ساراتهـــم عن اخلدمـــات املرخ�ســـة , مبا فـي ذلك خدمــات دليــــل 

املعلومات .

9 - 2 - يلتزم املرخ�ص له اأن مينح فر�سا مت�ساوية لكل املنتفعني فـي منطقة 
ذاتها  املرخ�سة  اخلدمات  وجودة  نوع  على  احل�سول  فـي  الرتخي�ص 
وبالتعرفة نف�سها , واأن يحد , وبقدر الإمكان , من التباين فـي التقنيات 

املتاحة اأو املنا�سبة اأو املطلوبة خلدمة فئة معينة من املنتفعني .

9 - 3 - يلتزم املرخ�ص له باإخطار الهيئة كتابة قبل )12( اثني ع�سر �سهرا فـي 
احلالت الآتية : 

 اأ - اإنهاء خدمة مرخ�سة قائمة . 
ب - اأي تغيري فـي خدمة مرخ�سة قد يجعل اأجهزة اأي م�سرتك تالفة , 
اأو يجعل تلك اخلدمة غري قابلة لال�ستعمال , ويجب اأن يت�سمن 
واإجراءات   , اجلديدة  للخدمة  املالئـم  التحـــول  بيـــان  الإخطــــار 
انتقال امل�سرتك اإليها , كما يلتزم باأي متطلبات قد تفر�سها الهيئة 

ل�سمان توفر اخلدمات املرخ�سة .
9 - 4 - يلتزم املرخ�ص له باأن يقدم اإلى الهيئة منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة 
املرخ�شة  باخلدمات  تزويدهم  واأحكام  �شروط  تت�شمن  للمنتفعني 
 , الرتخي�ص  ل�سريان  الفعلي  التاريخ  اأ�سهر من  وذلك خالل )3( ثالثة 
الهيئة  عليه  تعرت�ص  مل  اإذا  املفعول  �ساري  التفاقية  منوذج  ويعترب 
التاريخ  اأو من   , لها  ت�سلمه  تاريخ  يوم عمل من  )30( ثالثني  خالل 
الالحق املحدد لتنفيذه , اأما اإذا اعرت�ست الهيئة على النموذج خالل 
 , اعرتا�سها  باأ�سباب  كتابة  له  املرخ�ص  تبلغ  اأن  فعليها   , الفرتة  تلك 
وعليه خالل )15( خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ت�سلمه لعرتا�ص 

الهيئة اأن يعدل النموذج وفقا لذلك .
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9 - 5 - يجوز للمرخ�ص له تعديل منوذج اتفاقية اخلدمة املوحدة للمنتفعني 

من وقت لآخر , وي�سري فـي �شاأن هذا التعديل حكم ال�شرط )4-9( . 

9 - 6 - يلتزم املرخـ�ص له باإبالغ جميع املنتفعيــن بنمــوذج اتفاقيـــة اخلدمــــة 

اخلدمات  بتوفري  بعد  فيما  ويلتزم   , وتعديالتها  للمنتفعني  املوحدة 

املرخ�سة وفقا ملا ورد فـي التفاقية . 

9 - 7 - يلتزم املرخ�ص له باأن يقدم اإلى الهيئة لئحة تت�سمن اإجراءات فعالة 

لنظر �سكاوى املنتفعني فيما يتعلق بتقدمي خدمات الت�سالت , وذلك 

خالل )3( ثالثة اأ�سهر من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص , وتعترب 

هذه الالئحة �سارية املفعول اإذا مل تعرت�ص عليها الهيئة خالل )30( 

ثالثني يوم عمل من تاريخ ت�سليمها , اأما اإذا اعرت�ست الهيئة على هذه 

الالئحة خالل تلك الفرتة , فعليها اأن تبلغ املرخ�ص له كتابة باأ�سباب 

اعرتا�سها , وعليه خالل )15( خم�سة ع�سر يوم عمل من تاريخ ت�سلمه 

لعرتا�ص الهيئة اأن يعدل الالئحة وفقا لذلك .

9 - 8 - حتدد الهيئة الطريقة التي تتبع لن�سر الالئحة امل�سار اإليها فـي ال�شرط 

)9-7( وتعديالتها , اأو الطالع عليها , ويلتزم املرخ�ص له بالبت فـي 

الالئحة  لهذه  وفقا   , ت�سلمها  حال  املنتفعني  من  املقدمة  ال�سكاوى 

ولوائح وقرارات واأوامر واإر�سادات الهيئة . 

9 - 9 - يجــوز للمرخ�ص له تعديـــل الالئحـة امل�سار اإليها فـي ال�شرط )7-9( 

من وقت لآخر , وي�سري فـي �ساأن هذا التعديل احلكم املن�سو�ص عليه 

فـي ال�شرط ذاته .

9 - 10 - يلتزم املرخ�ص له برد املبالغ امل�ستحقة للمنتفعني اأو غريهم خالل الأجل 

الذي حتدده الهيئة , وذلك فـي حالة اإلغاء اأو انتهاء الرتخي�ص اأو التوقف 

عن توفري اأي خدمة مرخ�سة .
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10 - متطلبات جودة اخلدمة :

10 - 1 - يلتـــزم املرخــ�ص لــــه بتحقيـــق متطلبـــات جـــــودة اخلدمـــة وفقــــا للوائح 
والقرارات والأوامر والإر�سادات التي ت�سدرها الهيئة من وقت لآخر . 

10 - 2 - يلتزم املرخ�ص له بالحتفاظ ب�سجالت للمعلومات تثبت التزامه مبتطلبات 
بالوفاء  يلتزم  , كما  الهيئة  الذي حتدده  النحو  جودة اخلدمة وذلك على 
وبن�سر   , الهيئة  تطلبها  اإ�سافية  معلومات  اأي  عن  الإف�ساح  مبتطلبات 

موؤ�سرات اأداء جودة اخلدمة من خالل و�سائل الإعالم . 

11 - خدمات ال�سيانة : 

يلتزم املرخ�ص له بتوفري خدمات ال�سيانة بناء على طلب معقول من اأي منتفع 
يوفر له اخلدمة املرخ�سة , وذلك فيما يتعلق بكل من النظام املرخ�ص , واأجهزة 

الت�سالت املعتمدة التي يوفرها املرخ�ص له .
12 - اإنهاء اأو تعليق اخلدمات املرخ�سة :

12 - 1 -  ل يجوز للمرخ�ص له اإنهاء عمل الأنظمة املرخ�سة , اأو اأي جزء منها 
ب�سكل متعمد , كما ل يجوز له اأن يعلق اأي نوع من اخلدمات املرخ�سة 
دون اإخطار كتابي م�سبق للهيئة , واإخطار م�سبق للمنتفعني املتاأثرين 

باإنهاء اخلدمة اأو تعليقها وفق اإطار زمني حتدده الهيئة .

12 - 2 - ل ينطبق ال�شرط )12-1( فـي اأي من احلالتني الآتيتني : 

 اأ - اإذا كان الإنهاء اأو التعليق راجعا اإلى حالة طارئة , كحالة القوة القاهرة . 

 ب - اإذا كان الإنهاء اأو التعليق خلدمة مرخ�سة يوفرها املرخ�ص له ملنتفع 
ما ي�سكل نظام ات�سالته خطرا على �سالمة الأنظمة املرخ�سة .

13 - اأ�سعار التجزئة :

يقدم املرخ�ص له ال�شروط والأحكام التي يقرتحها لتقدمي اخلدمات املرخ�شة 
باأ�سعار التجزئة وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإر�سادات والتوجيهات التي 

ت�سدرها الهيئة فـي هذا ال�ساأن . 
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14 - خدمات النفاذ والربط البيني : 

14 - 1 - يجوز للمرخ�ص له احل�سول على خدمات النفاذ والربط البيني وفقا 
للوائح والقرارات والأوامر والإر�سادات ال�سادرة من الهيئة .

14 - 2 - يلتزم املرخ�ص له بتوفري خدمات النفاذ والربط البيني لأي مرخ�ص 
البيني  النفاذ والربط  له م�ستحق يرغب فـي احل�سول على خدمات 

وفقا للوائح والقرارات والأوامر والإر�سادات ال�سادرة من الهيئة .

14 - 3 - يحق للمرخ�ص له احل�سول على خدمات التجوال املحلي من مرخ�ص 
له اآخر وفقا للمدة التي يتم التفاق عليها بينهما .

14 - 4 - يجوز للمرخ�ص له طلب النفاذ على اأ�س�ص جتارية للبنية الأ�سا�سية 
التابعة للمرخ�ص لهم الآخرين التي ل تخ�سع لأحكام لئحة النفاذ 

والربط البيني .

15 - التوافق الت�سغيلي لالأنظمة واملعايري الفنية : 

15 - 1 - يلتـــــزم املرخـــ�ص له باأي لوائح اأو معاييــــر فنيـــة اأو قواعــــد اأو اإر�ســــادات 
ت�سدرها الهيئة بغر�ص �سمان التوافق الت�سغيلي لالأنظمة واخلدمات 
املرخ�سة مع اأنظمــة وخدمات الت�ســـالت املقدمــــة من قبل م�سغلــني 

مرخ�سني اآخرين ب�سكل مالئم فنيا , واقت�ساديا .

15 - 2 - يلتـــزم املرخ�ص له بالتاأكد من اأن جميـع مكونــــات الأنظمة املرخ�سة , 
والأجهزة املربوطة بها , والتي ت�ستعمل فـي توفري اخلدمات املرخ�سة , 
موافق عليها , ومعتمدة وفقا لأحكام القانون واللوائح اأو اأي معايري 

فنية حتددها , اأو توافق عليها الهيئة . 

16 - اإ�سدار الفواتري : 

 , له  املرخ�ص  ال�سادرة عن  الفواتري  ب�ساأن  الهيئة  تقرره  الإخالل مبا  مع عدم 
يلتزم املرخ�ص له بالآتي : 

 16 - 1 - عدم اإ�سدار اأي فاتورة متعلقة بخدمة مرخ�سة اإل اإذا كان كل مبلغ مدرج 
فيها ميثل القيمة احلقيقية للخدمة املقدمة .
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16 - 2 - اأن يعد املرخ�ص له خالل مدة ال تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر من التاريخ 
فـي  الدقة  ت�سمن  منا�سبة  اإجراءات  الئحة  الرتخي�ص  ل�سريان  الفعلي 
، ويتعني احل�سول على موافقة  لل�شرط )1-16(  الفواتري وفقا  اإ�شدار 

الهيئة على هذه الالئحة قبل و�سعها مو�سع التطبيق .
16 - 3 -  االحتفاظ بال�شجالت الالزمة للتاأكد من اأن اإجراءات اإ�شدار الفواتري 
اإليها فـي ال�شرط  امل�شار  متوافقــــة مع االأحكـــــام الواردة فـي الالئحة 
)16-2( ، ويتعيـــــن االحتفاظ بهـــذه ال�شجـــالت ملـــدة ال تقـــل عـــن )2( 

�سنتني من تاريخ اإعدادها .
16 - 4 - تزويد الهيئة من وقت الآخر باأي معلومات تطلبها للتحقق من جودة 
املعايري املطبقة ب�شاأن اإ�شدار الفواتري ، واأن ي�شمح الأي �شخ�ص تخوله 
الهيئة بحرية الدخول اإلى اأي موقع لتدقيق اأو فح�ص اأو اختبار نظام 

اإ�شدار الفواتري اأو اأي جزء منه ، وذلك على نفقته .
16 - 5 - تقدمي معلومات مف�شلة ومبوبة فـي الفواتري الأي منتفع بناء على 
طلبه ، فيما يتعلق باأ�شعار اأي خدمات ات�شاالت قدمت له ؛ وذلك نظري 

تعرفة معقولة تقرها الهيئة . 

17 - الرتقيـــم :

17 - 1 - يلتزم املرخ�ص له فـي �شاأن خطة الرتقيم وتخ�شي�ص اأرقام االت�شاالت 
اأو التوجيهات ال�شادرة  اأو االإر�شادات  اأو االأوامر  اأو القرارات  باللوائح 

من الهيئة . 

17 - 2 - تبذل الهيئة جهودا معقولة لالإخطار م�سبقا عن اأي عملية اإعادة تخ�سي�ص 
لالأرقام اأو تغيري مهم فـي خطة الرتقيم واإدارتها ، مع اأحقية الهيئة فـي 

تقا�شي ر�شوم مقابل اإدارتها خطة الرتقيم وفقا الأحكام القانون . 

17 - 3 - يلتـــزم املرخــ�ص له بالتعـــاون مع امل�شغلني املرخ�شيــن االآخريــن ب�شــاأن 
تو�شيف وتطوير نظام قابلية االأرقام للنقل والتحويل ؛ وذلك لتمكني 
املنتفعيـــن من االنتقـــال مـن م�شغــل مرخـــ�ص اإلى اآخــر دون احلاجـــة 

لتغيري اأرقامهم . 
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18 - الت�سالت الراديوية وتخ�سي�ص الرتددات :

18 - 1 - تخ�سـ�ص الهيئة للمرخـــ�ص لـــه مـــن وقــت لآخر , التــرددات الراديويــــة 
اأو حزم التــرددات ال�سروريـــة , فـي اإطـــار ترخيـــ�ص راديـــوي , وفقا ملا 
تن�ص عليه اخلطة الوطنية لتوزيع الطيف الرتددي , وبناء على توفر 
الرتددات املطلوبة , وذلك بالقدر الذي ميكن املرخ�ص له من ممار�سة 
حقوقه واأداء واجباته وفقا لهذا الرتخي�ص , �سريطة اأن يلتزم بالآتي : 

ملحطاتـــه  املكونة  الراديويـــة  الت�ســالت  اأجهزة  اأن  من  التحقق   - اأ 
الراديوية م�سممة ومبنية وم�ستخدمة وم�سونة بحيث ل تت�سبب 
جميع  مع  متوافقة  واأنها   , ا�ستعمالها  عند  �سار  تداخل  اأي  فـي 

اللوائح ذات ال�سلة ال�سادرة من الهيئة .

ب - عدم ال�سماح لأي �سخ�ص باأن ي�ستخدم اأيا من الأجهزة الراديوية 
املكونة ملحطاته الراديوية اإل اإذا كان هذا ال�سخ�ص حتت اإ�سراف 

املرخ�ص له اأو خمول بذلك .

 ج - التاأكد من اأن كل الأ�سخا�ص الذين ي�ستخدمون الأجهزة الراديوية 
ب�شروط هذا  تامة  الراديوية على وعي ومعرفة  املكونة ملحطاته 

الرتخي�ص , وملتزمون بها .

د - ال�سماح لأي �سخ�ص خمول من الهيئة بحرية الو�سول فـي اأي وقت 
اإلى حمطاته الراديوية بغر�ص التفتي�ص اأو الفح�ص , وذلك من 
اأجــــــــل التحقــــــق مــن التـــزام املرخــــــ�ص له ب�شروط الرتخيـــــ�ص ، 

اأو فح�ص م�سادر التداخل الراديوي .

عن  ووقفها   , متاما  غلقها  اأو   , الراديوية  حمطاته  ا�ستعمال  عدم   - هـ 
العمل فورا , بناء على طلب ممن تخوله الهيئة ر�سميا بذلك وفقا 
حالة  فـي  وذلك   , طلبه  فـي  يحددها  التي  وللمدة  القانون  لأحكام 
اإخــــلل املرخــ�ص له باأي �شرط من �شروط الرتخي�ص الراديـــوي ، 

اأو خمالفة اأحكام القانون . 
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و - عدم ت�سغيل اأو ا�ستخدام املحطات الراديوية اأو اأجهزة الت�سالت 
الراديوية فـي اأي غر�ص خالفا لالأغرا�ص املحددة فـي الرتخي�ص 

الراديوي .

ز - التقيد بجميع التفاقيات التي مت التوقيع عليها من قبل ال�سلطنة 
املتجاوزة  التغطية  على  ال�سيطرة  اأجل  من  املجاورة  الدول  مع 
للحدود , والتداخل ال�سار , مع وجوب ا�ستخدام الرتددات وفقا 
الدويل  الحتاد  من  ال�سادرة  والتو�سيات  والقرارات  للوائح 
املناطق  فـي  له  املخ�س�سة  الرتددات  ا�ستخدام  عند  لالت�سالت 

احلدودية وال�ساحلية .

18 - 2 - يجوز للهيئة بقرار م�سبب , وبناء على مقت�سيات امل�سلحة العامة , اأن 
تعــــدل الرتخيــــ�ص الراديــــوي , اأو تلغيه بناء على طلب املرخ�ص له , 

اأو ب�شبب اإخلل املرخ�ص له ب�شروط الرتخي�ص .

18 - 3 - تبقى ملكيـــة جميع التــرددات التــي تخ�س�سهـــا الهيئـــة للمرخـــ�ص له 
مبا فـي ذلك التخ�سي�سات الواردة فـي امللحق )ج( من هذا الرتخي�ص 
اأو فرد عند تخ�سي�سها   , , ول تنتقل ملكيتها لأي جهة  ملكية عامة 
له , وتكفل هذه التخ�سي�سات للمرخ�ص له احلق فـي ا�ستخدام هذه 

الرتددات فقط فـي اأثناء فرتة الرتاخي�ص املرتبطة بها . 

19 - التزامات املرخ�ص له فـي جمال الت�سغيل والتدريب : 

19 - 1 - يلتزم املرخ�ص له باأن يتخذ كل اخلطوات الالزمة لتدريب العمانيني 
كل  وفـي   , والإداري  الفني  التنظيمي  هيكله  فـي  املتاحة  املهن  ل�سغل 
فـي  عليها  املن�سو�ص  التعمني  ن�سب  بتحقيق  يلتزم  كما   , امل�ستويات 
امللحق )ب( من هذا الرتخي�ص , ويجوز بقرار من الرئي�ص التنفيذي 
 , ال�ساأن  هذا  فـي  احلكومة  لتوجه  وفقا  الن�سب  تلك  زيادة  للهيئة 
وفـي حالة عدم التزام املرخ�ص له بن�سب التعمني توقع عليه الهيئة 
وذلك   , املخت�سة  اجلهة  مبعرفة  املقررة  الغرامة  عن  تقل  ل  غرامة 
دون الإخلل بالإجراءات املن�شو�ص عليها فـي ال�شرط )31( من هذا 

الرتخي�ص . 
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19 - 2 - يجــوز للمرخـــ�ص له ت�سغيل خرباء غري عمانييـــن لرتكيـــب وت�سغيل 

و�سيانة , وا�ستغالل اأنظمة الت�سالت , وتقدمي اخلدمات املرخ�سة , 

وذلك وفقا للقوانني واللوائح والقرارات ذات ال�سلة , �سريطـة تزويد 

اأي  ت�سغيل  قبل  عليها  للموافقة  منهم  لكل  الذاتيـة  بال�سرية  الهيئة 

منهم , وعلى املرخ�ص له خف�ص عدد هوؤلء اخلرباء وتاأهيل الكوادر 

العمانية فـي تلك املجالت وفقا لربنامج زمني يتفق عليه مع الهيئة . 

20 - التزامات حتقيق القيمة امل�سافة داخل ال�سلطنة :

اأق�سى  اإلى  يلتزم املرخ�ص له بتعزيز م�سرتياته من ال�سلع واخلدمات املحلية 

حد , والعمل على حت�سني اإمكانيات , وقدرات العمانيني , وال�سركات العمانية 

بغر�ص حتقيق فوائد جتارية م�ستدامة لل�سلطنة طبقا للتوجيهات احلكومية 

التي ت�سدر فـي هذا ال�ساأن .

21 -  التزامات املرخ�ص له فـي جمال اخل�سو�سية وال�سرية :

21 - 1 - يلتزم املرخ�ص له ب�سمان خ�سو�سية و�سرية املعلومات واأ�سرار العمل 

يزوده  �سخ�ص  اأي  من  عمله  خالل  يكت�سبها  اأو   , عليها  يح�سل  التي 

 , املنا�سبة  الإجراءات  و�سع  طريق  عن  وذلك   , املرخ�سة  باخلدمات 

وتطبيقها للحفاظ على �سرية تلك املعلومات .

21 - 2 - يلتزم املرخ�ص له بالحتفاظ مبعلومات كافية عن اإجراءاته اخلا�سة 

, وفاء مبتطلبات  الهيئة  تقبله  الذي  بالقدر  ال�سرية  باملحافظة على 

ال�شرط )1-21( .

21 - 3 - يلتزم  املرخ�ص له باأل ي�ستعمل , اأو ي�سمح با�ستعمال اأي جهاز من مكونات  

الأنظمة املرخ�سة القادرة على الت�سجيل اأو املراقبة ال�سامتة اأو التن�ست 

على مكاملات هاتفية جارية , اأو بيانات منقولة بوا�سطة ال�سبكة , اإل اإذا كان 

ذلك فـي احلالت املبينة فـي القانون , وبالإجراءات املن�سو�ص عليها فيه , 

وبعد احل�سول على موافقة اجلهات الأمنية اأو الق�سائية . 
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22 - حظر املمار�سات املنافـية للمناف�سة :

22 - 1 - يحظر على املرخ�ص له اأن يدعم ب�سكل غري عادل , متبادل اأو من جانب 
واحد , اأعماله اأو اأعمال فروعه فيما يتعلق بتوفري اخلدمات املرخ�ص 
له تقدميها وفقا لل�شرط )1( من هذا الرتخي�ص , اأو اأي خدمات يتم 

توفريها وفقا لأي ترخي�ص �سادر من الهيئة . 

22 - 2 - يلتزم املرخ�ص له بالحتفاظ بال�سجالت التي تبني التحويالت املالية 
بني الأعمال املن�شو�ص عليها فـي ال�شرط )1-22( . 

22 - 3 - تتخذ الهيئة عند خمالفة املرخ�ص له لل�شرط )22-1( الإجراءات التي 
اإذا كان املرخ�ص له قام بالدعم بغر�ص  , مع مراعاة ما  تراها لزمة 
الوفاء باأي التزام مفرو�ص عليه مبقت�سى هذا الرتخي�ص من عدمه . 

22 - 4 - يلتزم املرخ�ص له باللوائح والقرارات والأوامر والإر�سادات ال�سادرة من 
الهيئة واملتعلقة باملمار�سات املنافية للمناف�سة , والهيمنة على ال�سوق 
واإ�ساءة ا�ستخدام املركز املهيمن , وكل القرارات والأوامر والإر�سادات 

والتوجيهات ال�سادرة من الهيئة . 

23 - متطلبات تقارير احل�سابات املالية : 

 , املالية  ال�سنة  اأ�سهر من نهاية  23 - 1 - يلتزم املرخ�ص له خالل )5( خم�سة 
اأن ي�سلم الهيئة قوائمه املالية املدققة كما هي فـي نهاية تلك ال�سنة , 
ويتعني اأن تكون م�سحوبة بتقرير من مدقق ح�سابات م�ستقل يبني اأن 
هذه القوائم متثل املركز املايل للمرخ�ص له فـي ال�سنة امل�سار اإليها , واأنها 
قد اأعدت وفقا للمبادئ املحا�سبية املعمول بها , واملقبولة فـي ال�سلطنة .

23 - 2 - يلتزم املرخ�ص له بالحتفاظ بنظام حما�سبي ي�سمح بت�سجيل ال�ستثمارات 
 , بها  املعمول  املحا�سبية  للمبادئ  وفقا  والإيرادات  والعوائد  والنفقات 
 , الإتاوة  ح�ساب  لغر�ص  الهيئة  لطلب  ووفقا   , ال�سلطنة  فـي  واملعتمدة 

ور�سوم الرتخي�ص وغريها من املدفوعات التي ين�ص عليها القانون .
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23 - 3 - يجوز للهيئة اأن تطلب من املرخ�ص له تزويدها مبعلومات حما�سبية 

ب�شكل  ، وفر�شها  الرتخي�ص  �شروط  اأجل مراقبة تطبيق  اأخرى من 

مدة  خالل  املعلومات  بتلك  الهيئة  تزويد  له  املرخ�ص  وعلى   , فعال 

معقولة حتددها له .

23 - 4 - اإذا ف�سل املرخ�ص له فـي الوفاء باللتزامات املن�سو�ص عليها فـي ال�سرطني 

)23 - 2 , 23 - 3( اأو اإذا كان النظام املحا�سبي الذي و�سعه املرخ�ص له قد 

ف�سل فـي حتقيق اأهدافه املن�سو�ص عليها فـي هذا ال�شرط جاز للهيئة 

املرخ�سة من خالل  بع�ص اخلدمات  توفري  له  املرخ�ص  تطلب من  اأن 

ق�سم اأو اأق�سام منف�سلة , اأو فرع اأو فروع منف�سلة , اأو تابع اأو تابعني 

منف�سلني .

23 - 5 - يلتزم املرخ�ص له عند ح�شوله على اأكرث من ترخي�ص ، بتطبيق ال�شرط 

)23 - 1( على كل ترخي�ص ب�سكل منف�سل وباملتطلبات نف�سها .

24 - اللتزام بتوفـري املعلومات :

24 - 1 - يلتــــزم املرخــــ�ص لـــه بحفـــظ املعلومات التي تطلب منه الهيئة الحتفاظ 

بها وفقا للطريقة التي حتددها , واأن يقدمها فـي الوقت الذي حتدده , 

وللهيئة اأن تطلب هذه املعلومات فـي �سكل تقارير واإح�سائيات دورية , واأي 

�سكل اآخر .

24 - 2 - يلتزم املرخ�ص له بال�سماح لأي �سخ�ص تخوله الهيئة الو�سول فـي اأي 

وقت اإلى كل اأجهزته ومعداته ومرافقه وكتبه و�سجالته ذات العالقة 

بتنفيذ �شروط الرتخي�ص .

24 - 3 - يجوز للهيئة توقيع الغرامة على املرخ�ص له وفقا لل�شرط )31( من هذا 

ال�سكل  اأو قدمها بخالف   , املعلومات  بتقدمي  يلتزم  اإذا مل  الرتخي�ص 

الذي حددته الهيئة , اأو فـي غري املوعد املحدد .
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25 - اإ�سناد الأعمال اإلى �سركات خارجية :

25 - 1 - يجب اأن يكون اإ�سناد املرخ�ص له لأعمال الأن�سطة الت�سغيلية لالأنظمة 
الهيئة  موافقة  بعد  ال�سلطنة  فـي  م�سجلة  غري  �سركات  اإلى  املرخ�سة 
التنفيذي للهيئة فـي  التي ي�سدر بها قرار من الرئي�ص  وفقا لالأ�س�ص 

هذا ال�ساأن .

اأي معلومات تتعلق باإ�سناد تلك  اأن تطلب  25 - 2 - يجوز للهيئة فـي اأي وقت 
الأعمال اإلى �سركات خارجية .

26 - الإبالغ امل�سبق عن التغيري فـي ملكية الأ�سهم : 

26 - 1 - يجب احل�سول على موافقة الهيئة قبل تغيري ملكية اأي �سخ�ص لأ�سهمه 
لدى املرخ�ص له يجعل عدد الأ�سهم الرتاكمي التي ميلكها ذلك ال�سخ�ص 

ي�سل اإلى / اأو يتجاوز ن�سبة )5%( خم�سة باملائة من اأ�سهم املرخ�ص له .

26 - 2 - يجب اأن يقدم طلب املوافقة امل�شار اإليه فـي ال�شرط )26-1( قبل )30( 
ثالثني يوم عمل من التاريخ املقرتح ل�سريان هذا التغيري , اأو اكت�ساب 

الأ�سهم .

26 - 3 - يلتزم املرخ�ص له باإبالغ الهيئة �سنويا خالل )30( ثالثني يوم عمل 
من كل �سنة من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص با�سم اأي �سخ�ص 
اأ�سـهم  من  باملائة  خم�سني   )%50( من  اأكرث  ميلك  معنوي  اأو  طبيعي 
اأو غري املبا�سرة , وجمموع الأ�سهم التي ميلكها  املرخ�ص له املبا�سرة 

فـي تاريخ الإبالغ .

26 - 4 - يجوز للهيئة اأن تطلب من املرخ�ص له اأي معلومات ذات عالقة باأي 
اندماج , اأو ا�ستحواذ خا�سة به . 

 27 - ر�سوم الرتخي�ص والر�سوم ال�سنوية :

27 - 1 -  يلتزم املرخ�ص له ب�سداد مبلغ وقدره )29.500.000( ت�سعة وع�سرون 
الرتخي�ص  كر�سوم  الهيئة  اإلى  عماين  ريال  األف  وخم�سمائة  مليونا 
وامل�سار  املخ�س�ص  الرتددي  الطيف  ل�ستخدام  به  املرتبطة  واحلقوق 

اإليه فـي امللحق )ج( عن فرتة الرتخي�ص .
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الهيئة مبا  التي حتددها  ال�سنوية  الر�سوم  ب�سداد  له  املرخ�ص  يلتزم   -  2  -  27

ل يجاوز القدر الالزم لتكاليف الت�سغيل والنفقات املتوقعة لكل �سنة 

مالية للهيئة وفقا مليزانيتها التقديرية لل�سنة القادمة وطبقا لأحكام 

ثالثني   )30( خالل  للهيئة  الأولى  ال�سنة  ح�سة  وت�سدد   , القانون 

يوما من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص , وفيما يلي ت�سدد �سنويا 

مقدما فـي ميعاد ل يتجاوز اأول يناير من كل عام .

27 - 3 - يلتزم املرخ�ص له فـي حالة التاأخر عن دفع الر�سوم امل�سار اإليها فـي 

ال�شرط )27-2( فـي ميعادها , ب�سداد غرامة بن�سبة من مقدار الفائدة 

ال�سنوية على قرو�ص البنوك التجارية التي يتم ن�سرها من وقت لآخر 

من قبل البنك املركزي العماين عن كل يوم تاأخري .

27 - 4 - حتت�ســب ر�ســـوم الرتاخيـــ�ص الراديويـــة , �ساملـــة ر�سم تقديـــم الطلـــب 

والت�سجيل والر�سم ال�سنوي , وفقا لالئحة تنظيم ت�سجيل وا�ستخدام 

الرتددات والأجهزة الراديوية وحتديد اأ�سعارها ال�سادرة من الهيئة .

28 - حقوق الرتفاق : 

والعقارات  الأرا�سي  فـي  املرخ�ص  الت�سالت  نظام  تركيب  له  للمرخ�ص  يجوز 

وذلك   , املرخ�سة  اخلدمات  لتقدمي  الالزمة  ال�سرورية  بالأعمال  يتعلق  فيما 

وفقا لأحكام القانون , واأي قوانني اأخرى ذات �سلة . 

29 - حتويل الرتخي�ص :

29 - 1 - ل يجوز للمرخ�ص له حتويل هذا الرتخي�ص اإلى اأي �سخ�ص اآخر اإل 

بعد احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الهيئة . 

29 - 2 - يتعني على كل من يتم حتويل الرتخي�ص اإليه اأن يقدم الوثائق التي 

هذا  يرتبها  التي  احلقوق  لكت�شاب  ك�شرط  منا�شبة  الهيئة  تراها 

الرتخي�ص .
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30 - النزاعــــات : 

لهم  واملرخ�ص  له  املرخ�ص  بني  تن�ساأ  التي  النزاعات  فـي  النظر  الهيئة  تتولى 

الآخرين , اأو املنتفعني , والف�سل فيها وفقا لأحكام القانون واللوائح ال�سادرة 

من الهيئة . 

31 - الغرامــــات : 

اإخالله باللتزامات املفرو�سة  31 - 1 - تخطر الهيئة املرخ�ص له كتابة عند 

الهيئة  , ومينح مهلة معقولة تقدرها  الرتخي�ص  عليه مبوجب هذا 

مبا ل يقل عن )15( خم�سة ع�سر يوم عمل ليقدم خطة عمل لإ�سالح 

التي  احلالت  فـي  وذلك   , لتنفيذها  الالزمة  املدة  تت�سمن  الإخالل 

واإخطار   , اإقرار اخلطة  , وللهيئة  اإ�سالح الإخالل ممكنا  يكون فيها 

املرخ�ص له لتنفيذها . 

31 - 2 - بالإ�سافة اإلى اأي جزاءات من�سو�ص عليها فـي هذا الرتخي�ص , اأو اأي 

جزاءات من�سو�ص عليها فـي القانون , والقوانني الأخرى اأو اللوائح اأو 

القرارات ال�سادرة تنفيذا لها , تفر�ص الهيئة على املرخ�ص له الغرامة 

لل�شرط  طبقا  يدفعها  التي  احل�شة  من  مئوية  بن�شبة  تقـدرها  التــي 

)27-2( من هذا الرتخي�ص , وذلك فـي اأي من احلالت الآتية : 

اأ - اإذا مل يقدم املرخ�ص له خطة اإ�سالح خالل املدة املحددة من 

الهيئة , اأو مل تقر الهيئة هذه اخلطة .

املدة  الإ�سالح خالل  تنفيذ خطة  فـي  له  املرخ�ص  ف�سل  اإذا   - ب 

املحددة له من الهيئة .

ج - اإذا مل يلتزم املرخ�ص له باأي من اأحكام و�شروط هذا الرتخي�ص . 
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ثانيـــا : املالحـــق 

امللحـــق ) اأ (

التزامات التغطية وتو�سعة اخلدمة 

1 - يحدد عدد ال�سكان بوا�سطة املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات . 

2 - ح�ساب الن�سبة املئوية للتغطية وتو�سعة اخلدمة يجب األ ي�سمل التو�سعة التي تتحقق 

عن طريق التجوال املحلي . 

الوقت/ املوعد

    احلد االأدنى 
من املتطلبات املرحلة/ 

الن�سبة املئوية 
للتغطية ال�سكانية

 )12( اثنا ع�سر �سهرا
 من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص 

تد�سني اخلدمة

 )30( ثالثون �سهرا 
من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص

%60

 )60( �ستون �سهرا 
من التاريخ الفعلي ل�سريان الرتخي�ص

%90
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 امللحـــق ) ب (

التعمـــني

1 - يلتزم املرخ�ص له بتحقيق ن�سب التعمني املحددة فـي هذا امللحق . 

2 - فـي حالة عدم حتقيق اأي من ن�سب التعمني لكل م�ستوى , توقع الغرامة التي تقدرها 

الهيئة وفقا لل�شرط ) 19 - 1( من هذا الرتخي�ص .

املرحلة 

م�ستويات 

الوظائف

بعد )12( 

�سهرا من 

التاريخ 

الفعلي 

ل�سريان 

الرتخي�ص

بعد )24( 

�سهرا من 

التاريخ 

الفعلي 

ل�سريان 

الرتخي�ص

بعد )36( 

�سهرا من 

التاريخ 

الفعلي 

ل�سريان 

الرتخي�ص

بعد )48( 

�سهرا من 

التاريخ 

الفعلي 

ل�سريان 

الرتخي�ص

بعد )60( 

�سهرا من 

التاريخ 

الفعلي 

ل�سريان 

الرتخي�ص

50%50%33%33%17%موظف تنفيذي

50%50%50%37%13%مدير

70%70%70%60%40%رئي�ص دائرة 

87%77%75%69%57%رئي�ص ق�سم 

91%90%87%78%48%مهني

94%94%92%84%76%موظف م�ساندة

90%88%86%77%57%العدد الكلي 
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امللحـــق ) ج (

الطيف الرتددي

الرقم
النطاق الرتددي

)ميجاهريتز(
حدود احليز الرتددي املخ�س�ص

)ميجاهريتز(

عر�ص احليز 
الرتددي 
املخ�س�ص

)ميجاهريتز(

1700788 - 778 / 733 - 72310 * 2

2900 934.9 - 925.1 / 889.9 - 880.19.8 * 2

31800 1825.1 -1805.1 / 1730.1 - 1710.120 * 2

42100 2155 - 2140 / 1965 - 195015 * 2

526002680 - 2660 / 2560 - 254020 * 2
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/5

بتحويل �سوق م�سقط للأوراق المالية

اإلى �سركة م�ساهمة عمانية مقفلة با�سم �سركة بور�سة م�سقط �ش.م.ع.م

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة , 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 74/33 ب�ساأن ال�سركات املوؤ�س�سة مبر�سوم �سلطاين ,

وعلى قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80 ,

وعلى قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/18 ,

وعلى قانون التخ�سي�س ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/51 ,

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

با�سم �سركة بور�سة  , �سركة م�ساهمة عمانية مقفلة  املر�سوم  اأحكام هذا  توؤ�س�س مبوجب 

م�سقط �س.م.ع.م , توؤول ملكيتها اإلى جهاز ال�ستثمار العماين .

املــادة الثانيــــة 
توؤول اإلى �سركة بور�سة م�سقط �س.م.ع.م , كافة املخ�س�سات والأ�سول واحلقوق واللتزامات 

واملوجودات وال�سجالت اخلا�سة ب�سوق م�سقط لالأوراق املالية .

املــادة الثالثــــة 
وفقا  وذلك   , املالية  لالأوراق  �سوق م�سقط  , موظفو  �س.م.ع.م  بور�سة م�سقط  �سركة  اإلى  ينقل 

لأحكام قانون التخ�سي�س امل�سار اإليه . 
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�ملــادة �لر�بعـــة 

توؤول اإلى �سركة بور�سة م�سقط �س.م.ع.م , كافة اخت�سا�سات �سوق م�سقط لالأوراق املالية 

املن�سو�س عليها فـي قانون �سوق راأ�س املال امل�سار اإليه , وذلك مبا ل يتعار�س مع اأغرا�س 

تلك ال�سركة املن�سو�س عليها فـي نظامها الأ�سا�سي .

�ملــادة �خلام�ســـة 

اأحكام قانون �سوق راأ�س  اإطار  اأن�سطتها فـي  متار�س �سركة بور�سة م�سقط �س.م.ع.م كافة 

املال , وتخ�سع فـي ذلك لرقابة واإ�سراف الهيئة العامة ل�سوق املال . 

ول�سركـــة بور�ســـة م�سقـــط �س.م.ع.م اإ�ســـدار كافـــة اللوائـــح والقـــرارات الالزمـــة ملمار�ســة 

اخت�سا�ساتها وحتقيق اأغرا�سها , وحتديد الر�سوم مقابل اخلدمــات التي تقدمها , وذلك 

بعد موافقة الهيئـة العامـة ل�ســوق املــــال , واإلى اأن ت�سدر تلك اللوائــح والقـرارات ي�ستمــر 

العمل باللوائح والقرارات املعمول بها , مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذا املر�سوم .

�ملــادة �ل�ساد�ســـة 

التــي يجـــب علــــى �سركـــة بور�ســـة  املـــال ال�سيا�ســة العامـــة  حتـــدد الهيئــــة  العامــة ل�ســوق 

الـــالزم  اللوائــح والقرارات املنظمـة للرتاخيـــ�س  , وت�ســدر  م�سقط �س.م.ع.م اللتزام بها 

منحها لل�سركة ملمار�سة اأن�سطتها , والر�سوم التي يتوجب عليها �سدادها للهيئة . 

�ملــادة �ل�سابعــــة 

ي�سكل جمل�س اإدارة �سركة بور�سة م�سقط �س.م.ع.م وفقا لنظامها الأ�سا�سي , ويجوز للهيئة 

ع�سر  )15( خم�سة  الإدارة خالل  تعيني جمل�س  قرار  العرتا�س على  املال  ل�سوق  العامة 

يوما من تاريخ اإخطارها بالقرار .

�ملــادة �لثامنـــة 

يجب على �سركة بور�سة م�سقط �س.م.ع.م احل�سول على موافقة الهيئة العامة ل�سوق املال 

قبل تعيني كل من : الرئي�س التنفيذي لل�سركة , والعاملني فـي الإدارة العليا فيها . 
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�ملــادة �لتا�سعـــة 

  , �س.م.ع.م  م�سقـــط  بور�سـة  �سركــة  تاأ�سيـ�س  عقــد  اإعــداد  العماين  ال�ستثمــار  جهـاز  على 

التجارية  ال�سركـات  قانــون  لأحكــام  وفقـا  ت�سجيلها  اإجراءات  واإنهاء   , الأ�سا�ســي  ونظامهــا 

امل�سار اإليــه , وذلك قبل تاريخ العمل بهذا املر�سوم .

�ملــادة �لعا�ســـرة 

يلغــى �ســـــوق م�سقـــط لالأوراق املاليـــــة , كمــــا يلغـى كــــل مـــــا يخالـــــف اأحكـــــام هـــــذا املر�ســــــــوم 

اأو يتعــار�س مع اأحكامه .

�ملــادة �حلادية ع�سرة 

ين�سـر هــذا املر�سـوم فـــي اجلريـدة الر�سميــة , ويعمــل بــه بعــد انق�ســـاء )90( ت�سعيـــن يومـــــا 

من تاريخ ن�سره . 

�سـدر فـي : 22 من جمادى �لأولى �سنــة 1442هـ

�ملـو�فــــق :  6  من ينايـــــــــــــــــــــر �سنــة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة
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ديــوان البــالط ال�سلطانـــي

املرا�ســـم ال�سلطانيـــة

اأمـــر منــــح و�ســـام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظـم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنــح و�سام عمان الع�سكري من الدرجة الثانية للواء الركن / ريت�سارد �ستانفورد " كبري 

ال�سباط الربيطانيني املعارين " وذلك مبنا�سبة انتهاء مهام عمله بال�سلطنة .

وقـد �سدر اأمر املنــح بتاريــخ 13 من جمادى الأولى 1442هـ ، املوافـــق 28 مـن دي�سمرب 2020م .
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وزارة املاليــة
قـــرار وزاري

رقم 1/ 2021
بتعديـل دليـل ت�صنيـف امليزانيـة العامـة للدولـة 

) امللحق رقم 1 ( املرفق بالالئحة التنفيذية للقانون املايل 
ا�ستنادا اإلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 ،

واإلى الالئحة التنفيذية للقانون املايل ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/118 ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

ي�ساف اإلى الف�سل رقم )103( )دعم وحتويالت جارية اأخرى( من الباب الثاين )امل�سروفات( 
التنفيذية  بالالئحة  املرفق   )1( رقم  امللحق  للدولة  العامة  امليزانية  ت�سنيف  دليل  من 
للقانون املايل امل�سار اإليها ، بند جديد برقم )32( بعنوان "حتويالت لنظام الأمان الوظيفي" ، 

وذلك على النحو الآتي :

رقـم احل�صـاب
دليـل احل�صـابا�صـم احل�صـاب

بـابف�صـلبنـدمـادة

00
01

32
32

103
103

2
2

حتويالت لنظام الأمان الوظيفي
ح�ســـة الوحدات  املدنيــة للم�ساهمــة 

فــي نظــام الأمان الوظيفي
يخ�س�ص للمبالغ التي تتحملها 
احلكومـــــة )الوحــــدات املدنيــــــة( 
كم�ساهمة لتمويل نظام الأمــــان 
الوظيفـي طبقـا لأحكــــام النظـــام 
ال�ســـــادر باملر�ســـــــوم ال�سلطانـــــــي 

رقم 2020/82

ح�ســة الوحــدات الأمنيــة والع�سكرية 02321032
للم�ساهمة فـي نظام الأمان الوظيفي

يخ�س�ص للمبالغ التي تتحملهـا 
احلكومــــة )الوحــــدات الأمنيــــــــة 
والع�سكريــــة( كم�ساهمــة لتمويل 
نظـــــام الأمــــان الوظيفــــي طبقـــا 
لأحكام النظام ال�سادر باملر�ســوم 

ال�سلطاين رقم 2020/82
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املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالـثــــة

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

�صـدر فـي  : 20 /   5  / 1442هـ

املـوافــــق  :    4  /  1  /2021م
�صلطـان بـن �صالـم بـن �صعيـد احلبـ�صي

                                                                          وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر املاليـــــــــــــــــــــــــــــــــة
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قــرار وزاري

رقم 2021/4

باعتبـار موا�سفــة قيا�سيـة عمانيــة ملزمـــة

اإلى  اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/97 بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�سناعة  ا�ستنادا 
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي , 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

تعترب املوا�سفة القيا�سية رقم )OS 1643/2020( اخلا�سة باأكيا�س الت�سوق القابلة الإعادة 
عمانية  قيا�سية  موا�سفة   ,  )Polyethylene( اإيثيلني  البويل  وامل�سنوعة من  اال�ستخدام 

ملزمة . 

املــادة الثانيــــة

تفر�س غرامة اإدارية ال تتجاوز )1000( األف ريال عماين على كل من يخالف اأحكام هذا 
القرار , وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة .

املــادة الثالـثــــة

ين�ســر هــــذا القـــرار فــي اجلريـــــدة الر�سميـــــة , ويعمــــل بــــه مــن اليوم التايل لتاريخ  ن�ســـره . 

�ســدر فـي : 23 من جمادى االأولـى 1442هـ

املـوافـــــق :   7  من ينايــــــــــــــــــــــر 2021م

قـيـ�س بـن مـحمـد بـن مـو�سـى اليو�سـف

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

رقـــم 2021/6
بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض الدول

ا�ستنادا اإلى قانون احلجـر البيطري ال�سادر باملر�سـوم ال�سلطاين رقم 2004/45 ،
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 ،
واإلى القرار الوزاري رقم 2020/292 بحظر ا�سترياد الطيور احلية من بع�ض مناطق رو�سيا 

االحتادية واململكة الهولندية ،
واإلى تو�سية اجلهة البيطرية املخت�سة فـي �ساأن حظر ا�سترياد الطيور احلية ومنتجاتها 

وم�ستقاتها وخملفاتها من بع�ض الدول ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

 ، ال�سويد  وم�ستقاتهـا وخملفاتها من مملكة   ، ومنتجاتهـــا  احلية  الطيور  ا�سترياد  يحظر 
اأوكرانيا ،  اإيرلندا ، وجمهورية  واململكــــــة الهولنديــــة ، وجمهوريــــة فرن�ســا ، وجمهوريـــة 
وا�سكتلندا فـي اململكة املتحدة ، وحمافظة طهران فـي اجلمهورية االإ�سالمية االإيرانية ، 
وذلك حليـــن زوال �سبب احلظر ، و�سدور قرار بهذا ال�ساأن ، وت�ستثنى من ذلك املنتجات 
العاملية  املنظمة  من  ال�سادر  الياب�سة  حليوانات  ال�سحي  للقانون  وفقا  حراريا  املعاملة 

. )OIE( ل�سحة احليوان

املــادة الثانيــــة
علـــى اجلهات املخت�سـة تنفيــذ هذا القـرار ، كـــل فــي جمال اخت�سا�سه .

املــادة الثالثــــة
ين�سـر هـــذا القـرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل بـه مـن تاريخ �سـدوره .

 
�سـدر فـي  : 21 /   5  / 1442هـ

املـوافــــق  :    5  /  1  /2021م
                                      د . �سعــود بن حمــود بن اأحمــد احلب�ســي
                                      وزيـر الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
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وزارة العمــــل

قـــرار  وزاري

رقــــم 2021/3

بتنظيـــم مزاولـــة بعــــ�ض املهـــــن

ا�ستنــادا اإلــى قانـــون العمــــل ال�ســــــادر باملر�ســـــوم ال�سلطـــانــي رقــــم 2003/35 ،
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/89 باإن�ساء وزارة العمل وحتديد اخت�سا�ساتها ، واعتمـاد 

 هيكلها التنظيـمي ، 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

تقت�سر مزاولة املهن الآتية فـي من�ساآت القطاع اخلا�ص على العمانيني :
1 - مدير حمطة وقود .

2 - املهن املتعلقة باأن�سطة واأعمال الب�سريات وبيع النظارات .

املــادة الثانيــــة
ت�سري تراخي�ص ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية ، وتراخي�ص مزاولة العمل ال�سادرة 

للمهن املحددة فـي املادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها .

املــادة الثالثــــة
يلغــى كـــــل ما يخالـــــف هذا القــــــــرار ، اأو يتـــعار�ص مع اأحكـــــامـــــه .

املــادة الرابعــــة
ين�سـر هـذا القـرار فـي اجلــريــــدة الر�سميـة ، ويعمل به مــن اليــــوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صــدر فـي : 22 من جمادى الأولـى 1442هـ
املـوافـــــق :   6  من ينايــــــــــــــــــــــر 2021م

 د . حماد بن �صعيد بن علي باعوين
                                                                                   وزيـــــــــر العمـــــــــــــــــل
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قـــرار  وزاري

رقــــم 2021/4
بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنظيمية 

لتدابري ال�صالمة وال�صحة املهنية فـي املن�صاآت اخلا�صعة لقانون العمل
ا�ستنــادا اإلــى قانـــون العمــــل ال�ســــــادر باملر�ســـــوم ال�سلطـــانــي رقــــم 2003/35 ،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/89 باإن�ساء وزارة العمل وحتديد اخت�سا�ساتها ، واعتمـاد 
هيكلها التنظيـمي ، 

واإلى الالئحـة التنظيميـة لتدابري ال�سالمة وال�سحة املهنية فـي املن�ساآت اخلا�سعة لقانون 
 العمل ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 286/ 2008 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 
ي�ستبـــدل بن�ص املـــادة )11( من الالئحــــة التنظيميــة لتدابري ال�سالمــــــة وال�سحـــــة املهنيـــــة 

امل�سار اإليها ، الن�ص الآتي :
" على �ساحب املن�ساأة التي يعمل بها خم�سون عامال فاأكرث اأن يعني م�سرفا عمانيا على 
اأعمال ال�سالمة وال�سحة املهنية ، يتم تدريبه وتاأهيله من قبل املن�ساأة لهذا العمل ، 

على اأن يكون من �سمن اخت�سا�ساته الآتي :
1 - اإعداد خطة ال�سالمة وال�سحة املهنية فـي املن�ساأة .

2 - ال�سرتاك مع املخت�سني فـي اإعداد برامج التدريب للعاملني ، للوقاية من خماطر 
بيئة العمل . 

3 - التفتي�ص الدوري على جميع اأماكن العمل و�سكنات العمال باملن�ساأة .
4 - اإجــراء القيا�ســـات الالزمـــة للوقايـــة من اأخطــــار بيئة العمـــل با�ستخـــدام الأجهـــزة 

املنا�سبة واإثبات النتائج فـي �سجل خا�ص .
5 - معاينة احلوادث اجل�سيمة واإ�سابات العمل واأ�سبابها ، والأمرا�ص املهنية اإن وجدت 
وت�سجيلها فـي �سجل خا�ص ، واإعداد تقارير عنها مت�سمنة الو�سائل والحتياطات 

الوقائية الكفيلة بعدم تكرارها .
6 - توفري و�سائل الإ�سعافات الأولية والرعاية ال�سحية الأ�سا�سية للعمال مبا فـي ذلك 

نقل امل�سابني للعيادات الطبية اأو امل�ست�سفيات اإذا لزم الأمر .
7 - اإبداء الراأي فـي �سراء الآلت اأو املواد الأولية املتعلقة بال�سالمة وال�سحة املهنية 

داخل املن�ساأة ، وتقدير مدى مالءمتها لبيئة العمل .
8 - اإعداد لوائح اإر�سادية وحتذيرية لكل ما يتعلـق بال�سالمــة وال�سحة املهنيـــة داخــــــل 

املن�ساأة  " .
املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من الأول من يناير 2022م .
�صــدر فـي : 22 من جمادى الأولـى 1442هـ
املـوافـــــق :   6  من ينايــــــــــــــــــــــر 2021م

 د . حماد بن �صعيد بن علي باعوين
                                                                                   وزيـــــــــر العمـــــــــــــــــل
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جهــاز ال�ضرائــب

قـــرار

رقــم 1 / 2021

بتحديد حد الت�ضجيل االإلزامي واالختياري

ا�ستنادا اإلى قانون �سريبة القيمة امل�سافة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 121 /2020 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يكون حد الت�سجيل الإلزامي تطبيقا حلكم املادة )55( من قانون �سريبة القيمة امل�سافة 

امل�سار اإليه بواقع )38.500( ثمانية وثالثني األفا وخم�سمائة ريال عماين . 

املــادة الثانيــــة

يكون حد الت�سجيل الختياري تطبيقا حلكم املادة )61( من قانون �سريبة القيمة امل�سافة 

امل�سار اإليه بواقع )19.250( ت�سعة ع�سر األفا ومائتني وخم�سني ريال عمانيا .

املــادة الثالثــــة

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

�ضـدر فـي  : 20 /  5 / 1442هـ

املـوافــــق  :   4  /  1  / 2021م
�ضعــود بــن نا�ضــر ال�ضكيلــي
رئيـــــــــ�س جهـــــــــــاز ال�سرائــــــــــــــب
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قـــرار

رقــم 2 / 2021

بتحديــد ال�سلــع الغذائيــة

 اخلا�سعـة ل�سريبـة القيمـة امل�سافـة مبعـدل ال�سفـر باملائـة

ا�ستنادا اإلى قانون �سريبة القيمة امل�سافة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 121 /2020 ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

تخ�سع ل�سريبة القيمة امل�سافة مبعدل ال�سفر باملائة ال�سلع الغذائية املحددة فـي امللحق 

املرفق بهذا القرار . 

املــادة الثانيــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من 16 ابريل 2021م . 

�سـدر فـي  : 20 /  5 / 1442هـ

املـوافــــق  :   4  /  1  / 2021م
�سعــود بــن نا�ســر ال�سكيلــي
رئيـــــــــ�س جهـــــــــــاز ال�سرائــــــــــــــب
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ملحــق ال�سلــع الغذائيــة

 اخلا�سعـة ل�سريبـة القيمـة امل�سافـة مبعـدل ال�سفـر فــي املائـة

ال�ســــــــــــنفرمز النظام املن�سقعدد

الدواجن واللحوم والأ�سماك 

دجاج بيا�س10 94 05 101

دجاج الحم20 94 05 201

301 05 11 00
دواجن من ف�سيلة جالو�س دومي�ستكو�س

 بوزن ال يزيد على 185 غراما

402 01 10 00
ذبائح كاملة واأن�ساف ذبائح

 من ف�سيلة االأبقار ، طازجة اأو مربدة 

502 01 20 00
قطع بعظمها من حلوم

 ف�سيلة االأبقار ، طازجة اأو مربدة  
حلوم ف�سيلة االأبقار ، طازجة اأو مربدة دون عظام  00 30 01 602
ذبائح كاملة واأن�ساف ذبائح حمالن ، طازجة اأو مربدة 00 10 04 702

ذبائح كاملة واأن�ساف ذبائح من �ساأن طازجة اأو مربدة 00 21 04 802

قطع بعظمها من �ساأن طازجة اأو مربدة00 22 04 902

حلوم  دون عظام من �ساأن طازجة اأو مربدة  00 23 04 1002

1102 04 50 11
ذبائح كاملة واأن�ساف ذبائح

 من ف�سيلة املاعز طازجة اأو مربدة 

قطع اأخر بعظمها من ف�سيلة املاعز طازجة اأو مربدة21 50 04 1202

حلوم  دون عظام من ماعز طازجة اأو مربدة31 50 04 1302

1402 06 80 10
اأح�ساء واأطراف طازجة

 اأو مربدة من ف�سيلتي ال�ساأن واملاعز 
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ال�ســــــــــــنفرمز النظام املن�سقعدد

1502 08 60 10
حلوم واأح�ساء واأطراف طازجة

 اأو مربدة من ف�سيلة اجلمال 
حلوم واأح�ساء واأطراف جممدة من ف�سيلة اجلمال 20 60 08 1602

�سمك تونة ذات زعانف �سفراء )ثونو�س البكار�س( 00 32 02 1703

�سمك تونة بيج اآي Bigeye )ثونو�س ، اأوب�سو�س( 00 34 02 1803

1903 02 35 00
�سمك تونة االطلنطي واملحيط الهادي ذات زعانف زرقاء 

)ثونو�س ثاينو�س ، ثونو�س اأورينتالي�س(

تونة جنوبية ذات زعانف زرقاء )ثونو�س ماكويي( 00 36 02 2003

�سهوه )قباب( )ثونو�س تنجل(10 39 02 2103

�سده )�سروي( )ثونو�س اأفين�س(20 39 02 2203

�سمك كنعد )دراك اأو خباط(10 44 02 2303

�سمك بيا�س)حمام وخ�سره و�سال(10 45 02 2403

2503 02 85 00
�سمك �سيربمي )�سعوميات مثل �سعم ، 

�سبيطي ، نها�س ، ف�سكر ، قرقفان ، كوفر( )�سباريداي(

2603 02 89 10
 )groupers(سمك  هامور�

مثل ) برطام ، �سنينو ، قطو ، ناجل ، ال�سمان(
�سمك �سعري )�سعور(20 89 02 2703
�سمك حمراء ) مثل ع�سمودي(30 89 02 2803
�سمك  نقرور40 89 02 2903

�سمك  بوري مثل )ميد وبياح(50 89 02 3003

�سمك  �سافـي  60 89 02 3103

�سمك  باراكودا )عقام ، دويلمي ، قد( 70 89 02 3203
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ال�ســــــــــــنفرمز النظام املن�سقعدد

الألبان وم�ستقاتها 

3304 01 10 30
لنب )حليب( طويل االأجل

 بعبوات تزيد �سعتها على 1 لرت
لنب )حليب(10 91 02 3404
لنب رائب )زبادي(00 10 03 3504

3604 06 10 00
اأجبان طازجة )غري من�سجة اأو غري مخرثة(

 مبا فـي ذلك جنب م�سل اللنب وجنب اللنب املخثري 

بيـ�ض طــازج 
بي�س طازج من دجاج من نوع جالو�س دومي�ستيكو�س00 21 07 3704

خ�سـراوات وفواكـه 
بطاط�س )بطاطا( طازجة اأو مربدة 00 90 01 3807
بندورة طازجة اأو مربدة 00 00 02 3907
ب�سل للطعام )اأخ�سر اأو ياب�س الق�سرة(11 10 03 4007
ثـــوم 00 20 03 4107
خ�س )مكبب(00 11 05 4207
جزر ولفت بقلي طازجة اأو مربدة 00 10 06 4307
خيار وقثاء ، خيار محبب ، طازجة اأو مربدة 00 00 07 4407
بازالء ) بي�سوم �ساتيفوم( 00 10 08 4507
لوبيا وفا�سوليا )فيجينيا ، فا�سيولو�س(  00 20 08 4607
فـول  10 90 08 4707
باذجنان 00 30 09 4807

4907 09 60 00
اأثمار من جن�س كاب�سيكوم

 اأو من جن�س بيمنتا )فليفلة اأو فلفل( 
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ال�ســــــــــــنفرمز النظام املن�سقعدد

�سبـانخ اأو �سبانخ نيوزيلندي و�سبانخ كبيـرة الـورق 00 70 09 5007

زيتون00 92 09 5107

يقطني وقرع )كيوكربيتا(00 93 09 5207

كو�سة10 99 09 5307

باميا20 99 09 5407

بقدون�س30 99 09 5507

كزبرة40 99 09 5607

متـــــر طازج )رطب(10 10 04 5708

متـــــر مكنوز21 10 04 5808

اأنانا�س00 30 04 5908

جوافة10 50 04 6008

ماجنو20 50 04 6108

برتقال00 10 05 6208

6308 05 20 00
يو�سفي اأو ماندرينه )مبا فيها التاجنارين وال�سات�سوما( ، 

كلمنتينا ، ولكنج وغريها من احلم�سيات املهجنة 

ليمون طازج10 50 05 6408

ليمون جاف 20 50 05 6508

عنب طازج 00 10 06 6608

بطيخ اأخ�سر00 11 07 6708
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ال�ســــــــــــنفرمز النظام املن�سقعدد

بطيخ اأ�سفر )�سمام وقاوون(  10 19 07 6808

تفاح 00 10 08 6908

كمرثى00 30 08 7008

م�سم�س 00 10 09 7108

كرز حام�س )برونو�س �سريا�سو�س(00 21 09 7208

كيوي 00 50 10 7308

رمان 10 90 10 7408

البـن وال�سـاي وحـب الهـال 

بن غري محم�س غري منزوع منه )الكافيني( 00 11 01 7509

بن محم�س غري منزوع منه )الكافيني( 00 21 01 7609

7709 02 10 00
�ساي اأخ�سر )غري مخمر( فـي عبوات

مبا�سرة ال يزيد وزن محتواها على 3 كيلو غرامات 

�ساي اأخ�سر )غري مخمر( فـي عبوات 00 20 02 7809

�ساي مغلف باأكيا�س �سغرية ال يزيد وزنها على 3 غرامات10 30 02 7909

�ساي اأ�سود )مخمر( و�ساي مخمر جزئيا ، فـي عبوات 00 40 02 8009

حب الهال غري جمرو�س وال م�سحوق           00 31 08 8109

حب الهال جمرو�س اأو م�سحوق     00 32 08 8209
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ال�ســــــــــــنفرمز النظام املن�سقعدد

احلبــوب

حنطة )قمح ( عادية10 99 01 8310

حنطة )قمح ( رفيعة20 99 01 8410

اأرز م�سروب كليا اأو جزئيا واإن كان مم�سوحا اأو ملمعا00 30 06 8510

دقيق حنطة )قمح (  10 00 01 8611

زيت زيتون وجزئياته

 واإن كان مكررا ولكن غري معدل كيميائيــا

زيت الع�سرة  االأولى )زيت بكر(00 10 09 8715

ال�سكـــر 

�سكر م�سفى )مكرر( بلوري متفاوت النعومة11 99 01 8817

مح�سـرات غذائيـة للأطفـال

8919 01 10 10
اأغذية اأطفال اأ�سا�سها اللنب ، واللنب املعدل املح�سر 

بديال للنب االأم غري محتوية على كاكاو 

اخلبـــز 

خبز عادي )عي�س باأنواعه(10 90 05 9019

امليـــاه 

مياه معدنية ا�سطناعية20 10 01 9122

مياه عادية طبيعية10 90 01 9222

امللــــح 

ملح عادي )ملح طعام(10 00 01 9325
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قـــرار

رقــم 3 / 2021

بتحديـد مواعيـد وتاريـخ الت�ضجيـل ل�ضريبـة القيمـة امل�ضافـة

ا�ستنادا اإلى قانون �سريبة القيمة امل�سافة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 121 /2020 ،
واإلى القرار رقم 1/ 2021 بتحديد حد الت�سجيل االإلزامي واالختياري ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .
تـقـــرر

املــادة الأولـــــى
لل�سريبة  اخلا�سعني  على   ، اإليه  امل�سار  امل�سافة  القيمة  �سريبة  قانون  الأحكام  تنفيذا 

الت�سجيل لدى جهاز ال�سرائب وفقا للآتي :

تاريـخ الت�ضجيـل موعــد الت�ضجيـل الفئــــة

16 ابريل 2021م   من 1 فرباير 2021م
اإلى 15 مار�س 2021م

 اإذا جتاوزت اأو من املتوقع اأن
 تتجاوز قيمة التوريدات ال�سنوية
)1.000.000( مليون ريال عماين

1

1 يوليو 2021م  من 1 ابريل 2021م
اإلى 31 مايو 2021م

 اإذا تراوحت قيمة التوريدات ال�سنوية
 ما بني )500.000( خم�سمائة األف
و)1.000.000( مليون ريال عماين

2

1 اأكتوبر 2021م من 1 يوليو 2021م
اإلى 31 اأغ�سط�س 2021م

 اإذا تراوحت قيمة التوريدات ال�سنوية
 ما بني )250.000( مائتني وخم�سني

 األفا و)499.999( اأربعمائة وت�سعة
 وت�سعني األفا وت�سعمائة وت�سعة

وت�سعني رياال عمانيا

3

 من 1 دي�سمرب 2021م   1 ابريل 2022م       
اإلى 28 فرباير 2022م

 اإذا تراوحت قيمة التوريدات ال�سنوية
 ما بني )38.500( ثمانية وثلثني

 األفا وخم�سمائة و)249.999( مائتني
 وت�سعة واأربعني األفا وت�سعمائة وت�سعة

وت�سعني رياال عمانيا

4
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املــادة الثانيــــة

القانــــــون اعتبـــارا  املـــادة )61( مـــن  الت�سجـــيل االختيــاري تطبيقـــا حلكـــــم  تكون مواعيــد 

من 1 فرباير 2021م ، ويكون تاريخ الت�سجيل وفقا ملـا يتم حتديده فـي �سهادة الت�سجيل .

املــادة الثالثــــة

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

�ضـدر فـي  : 20 /  5 / 1442هـ

املـوافــــق  :   4  /  1  / 2021م
�ضعــود بــن نا�ضــر ال�ضكيلــي

رئيـــــــــ�س جهـــــــــــاز ال�سرائــــــــــــــب
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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 : 138393

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

قهوة وحلويات واآي�سكرمي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العا�سمة املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138451

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جزر الأحالم املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/8/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138846

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة املالب�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كلثم يحيى الزدجالية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139220

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تزيني الكيك )الكاتو( ، احللويات ، القهوة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : واحة الزهور املميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/09/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139221

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

للفواكه  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع   ، واخل�سروات  للفواكه  باجلملة  البيع 

واخل�سراوات الطازجة والتمور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الروح اخل�سراء للتجارة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 42 ر.ب : 111 ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139699

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات التجميل والعطور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جوهرة اريان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140661

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العمري العاملية للخدمات الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140667

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سالون جتميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : منزل الأمرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140779

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير ، الربادات ، التموينات ، املخازن التجارية ، وكالت 

الأعمال التجارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امللدة لتجارة ال�سرق الو�سط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140932

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سموع .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سفق القمر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141068

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تبغ ، �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية ، اع�ساب للتدخني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يو�سف ر�سا لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141076

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الزهور والنباتات الطبيعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الثلج الذهبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141204

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جوهرة الفتح للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141275

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيوت ال�سيافة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النعيم لل�سيافة واملنا�سبات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141276

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سما الأمراء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141277

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير)تخزين( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة ال�سرق الأو�سط ال�ساملة خلدمات الأنابيب )الدقم(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141278

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سغيل  جهاز   ، التلفزيوين   ، )الراديو  املنزلية  لالأجهزة  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  )البيع 

اأقرا�س الفيديو الرقمية(( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأم في�سل البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1        

   

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141279

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإنتاج الطاقة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مح�سن حيدر دروي�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141280

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مياه معدنية م�سروبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سريري للمياه املعدنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141281

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مواد بال�ستيكية للت�سكيل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة العمانية لال�ستثمار ال�سناعي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141282

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي واملطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأم ب�سار للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141283

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دار الوفاء اخل�سراء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141285

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، حلويات  اململوءة  القهوة  كب�سولت   ، القهوة  اأ�سا�سها  ، م�سروبات  ، قهوة  للقهوة  منكهات 

م�سروبات   ، باحلليب  قهوة  م�سروبات   ، باحلليب  كاكاو  م�سروبات   ، حلويات   ، �سكرية 

�سوكولته باحلليب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طارق ومحمد البويقي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141286

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سالون جتميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املزن العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141287

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة املالب�س ، اخلياطة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة مرتفعات اأثوم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141288

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : احلوا�سم للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141289

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : توته للخدمات والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141290

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قرن ال�سم�س لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141291

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأرز ، مربى احلليب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بي اأم �سي املح�سار ) املنطقة احلرة ب�ساللة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141292

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تو�سيل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التمدن لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141293

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سل نحل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سهد ال�سليل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141295

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة عزيزه بنت علي بن متان تبوك للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141296

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

البيع باملزاد العلني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مح�سن حيدر دروي�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141298

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطور ، م�ستح�سرات جتميل ، بخور ، �سابون .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زخارف املجد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141299

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع مواد البناء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبابيل لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141301

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات طب الأ�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �ساللة احلديثة للخدمات الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141302

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الذهب والف�سة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سامي بن عامر اخل�سيبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141303

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الكافترييات ، خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سه الفجر العربي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141304

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العطور واأدوات التجميل و�سابون الزينة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حجول لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141305

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نظرة الأفق لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1

-80-



اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141308

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاولت والبناء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإ�سراقة الع�سر الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141311

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

، التنبوؤات  اإدارة الأعمال)تقدمي ا�ست�سارات ل�سركات مبا يتعلق ادارة الأعمال(  ا�ست�سارات 

درا�سات  )اإعداد  ال�سوق  درا�سات   ، ومالية(  اقت�ساديه  جدوى  درا�سات  القت�سادية)اإعداد 

حتليليه عن ال�سوق املايل( ، تدقيق احل�سابات ، التدقيق املايل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأفاق لال�ست�سارات والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141314

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ب�سكويت ، حلويات �سكرية ، حلويات ، محليات طبيعية ، حلي بال�سوكولتة لتزيني الكعك ، 

حلي باحللويات لتزيني الكعك .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأجماد البهجة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141315

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة   ، املركبات  تلميع   ، املركبات  غ�سل   ، املركبات  ت�سحيم   ، ال�سيارات  واإ�سالح  �سيانة 

املركبات ، تنظيف املركبات ، تغيري بطاريات ال�سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خلفان بن �سليمان بن اأحمد التوبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اجلبل الأخ�سر ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141317

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تو�سيل الطعام .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز العامري للتموين الغذائي وال�ستهالكي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141343

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فنادق ومنتجعات  .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العا�سمة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141344

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برادات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الفار�سي لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141345

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زراعة احلدائق ، خدمات امل�ساتل ، النرث اجلوي والأر�سي لالأ�سمدة والكيماويات الزراعية 

وتربية  الزراعة  لغايات  ال�سارة  واحليوانات  اإبادة احل�سرات   ، الأ�سجار  ، جراحة  الأخرى 

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

املائية والب�ستنة والغابات ، زراعة النباتات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ورود الفي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141346

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�س ال�سلع .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرباعة للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141347

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سحاب اجلزيرة ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141348

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ترانيم منى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141349

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حناء �سبيغ جتميلي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زهرة حناء م�سقط احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141351

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املجففة  والفواكه  ، اخل�سراوات  ، اجلنب  الزيتون   ، املعلبات   ، الزيوت   ، )اأرز  بيع منتجات 

واملعلبة واملخللة جميع اأنواع املواد الغذائية وامل�سروبات ، البهارات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كثبان الكون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141352

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توابل ، نعناع للحلويات ، رقائق منتجات حبوب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركه جديلة ال�ساملة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141353

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املنتجعات ال�سحية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة الب�سري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141354

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو حليمة الزدجايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141355

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الأواين .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العرين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141357

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة محمود بن �سامل بن را�سد املعمري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141358

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات املطاعم ، خدمات الفنادق )ا�سرتاحة النزل اخل�سراء( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وادي العربيني للتنمية ال�سياحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141359

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي واملطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العز لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141360

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

العالج الطبيعي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الظاهرية الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141361

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للزهور والنباتات الطبيعية ، وتن�سيق الزهور ولف 

الهدايا . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأروى النموذجية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141362

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مياه معدنية م�سروبات ، )بيع وتعبئة املياه املعدنية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سامي احلب�سي للم�ساريع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141365

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 ، ال�سنان  ، خدمات طب  الطبية  امل�ساعدة   ، ال�سحية  الرعاية   ، الطبية  العيادات  خدمات 

خدمات تقومي الأ�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأوك�سجني ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141366

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�س  وبيع  ال�سفر  وتوابع  وال�سلع اجللدية  ال�سناعية واحلقائب  الأحذية واحللي  بيع 

والعطور ، والعبايات وال�سيل والعطور ، وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نه�سة احلمراء للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141367

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة العروة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141368

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

رقائق بطاطا مقلية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع النماء الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141369

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التحليل الطبي لأغرا�س الت�سخي�س والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية  

 ، فـي وقت مبكر من م�سارها  املهنية  الأمرا�س  للك�سف عن ومعاجلة  الطبي خا�سة  الفح�س 

امل�ساعدة الطبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز املختربات املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141370

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإطاللة الربيع للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141371

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي ومحالت �سوي اللحوم( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الباكاري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141372

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

طالءات مواد بناء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تالل ال�سمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141373

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : لذة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141374

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري بدلت الغو�س ، تاأجري اأدوات الغو�س ، النقل البحري ، خدمات بحرية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اجلناح الأق�سى للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141375

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املت�سلة  والتعدين)اخلدمات  والغازية  النفطية  ال�سناعات  جمال  فـي  التنقيب  خدمات 

با�ستخراج النفط والغاز با�ستثناء خدمات امل�سح( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اجلودة العالية خلدمات النفط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141376

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بوتيك لبيع العبايات والعطور والبخور واجلالبيات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خط اجلوهرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141377

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتب لتدقيق احل�سابات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : امل�ستنري لتدقيق احل�سابات و ال�ست�سارات املالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141378

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ر�سم ت�ساميم ومخططات الإن�ساء ، الت�سميم الداخلي ، ت�سميم الديكور الداخلي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خالدة للهند�سة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141379

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سالون .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جميلة للم�ساريع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141380

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب وبيع معدات املطابخ .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�ساحة امللكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141381

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات املطاعم ، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زين املطاعم العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141383

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

محالت الت�سوق ال�سريع .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة دانة الريان احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141385

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بقالة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة دانة الريان احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141386

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برجمة احلا�سوب ، ت�سميم برامج حا�سوبية ، ا�سرتجاع بيانات احلا�سوب ، حتليل انظمة 

حا�سوب ، حتميل برامج حا�سوبية ، ا�ست�سارات فـي الربجميات احلا�سوبية ، مراقبة اأنظمة 

احلا�سوبية  والربجمة  التكنولوجيا  عن  معلومات  توفري   ، بعد  عن  بالتداول  احلا�سوب 

عن طريق مواقع الإنرتنت ، خدمات ال�ست�سارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب ، تطوير 

الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإنطالقة للم�ساريع الواعدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141387

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دار املحرتف العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141388

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بي�س �سالح لالأكل ، حلوم و دواجن غري حية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سارق امل�ستقبل احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141389

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كلمات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141390

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عرين ال�سرق املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141391

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأكادمييات للرتبية والتعليم ، خدمات الت�سلية ، تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو 

الرتفيه ، خدمات الرتبية والتعليم ، خدمات مكتبات الإعارة ، ر�سم الوجه .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مدينتي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141392

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم دواجن غري حية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : يعقوب بن عبداللـه بن علي الهطايل للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141393

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التحليل الطبي لأغرا�س الت�سخي�س والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأكرب رافع للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141394

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع العطور والبخور( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : القلوب املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141396

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : غيث �سعود اخلالدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141397

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع م�ستح�سرات التجميل والعطور والبخور واملالب�س اجلاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مباهج اخلد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141398

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تو�سيل ال�سلع والب�سائع . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مكانك للخدمات احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141399

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)مقهى( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سليمان �سرور للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141400

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة املالب�س ، تف�سيل املالب�س ، تعديل املالب�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نور املدى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141401

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تغليف الهدايا)تغليف الطرود ولف الهدايا( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جنماء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141402

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات اإدارة الأعمال املوؤقتة )اإدارة الأعمال والتوجيه( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأطالل النخيل للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141403

فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حرب للطباعة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الأوزون الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141404

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النخبة للتجارة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141405

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإ�ســـالح و�سيانـــة   ، تركيب واإ�سالح الأجهزة الكهربائية)بيــع لأجــهزة البــث التلفزيونـــي 

الأجهزة الألكرتونية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ابن �سعيد البو�سافـي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141406

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي ، خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : طالئع املرتفعات احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141408

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم وتقدمي الأطعمة وامل�سروبات ال�ساخنة والباردة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جمعية املراأة العمانية بالدقم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141409

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

خدمات وكالت املعلومات التجارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الذئب للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141410

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة خريات رزات للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141411

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

محل حالقة حالق اأطفال حالق رجايل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأم مينى للم�ساريع املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141412

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع �سماعات هواتف ، بيع اأجهزة حا�سوب ، بيع ميكروفونات هواتف ، بيع هواتف فيديو ، 

بيع هواتف محمولة ، بيع حوا�سيب محمولة ، بيع اأغلفة للهواتف الذكية ، بيع حافظات 

للهواتف الذكية ، بيع اأغ�سية واقية مخ�س�سة للهواتف الذكية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سامل حارب مطر الغافري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141413

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زيوت عطرية من خ�سب الأرز ، اأطقم جتميل ، كرميات جتميلية ، ماء معطر ، بخور ، زيوت 

عطرية ، خال�سات زهور عطور ، زيت الورد ، عطور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اأريج الورد للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141414

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مدر�سة رو�سة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زهرة اجلنينة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141415

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة املالب�س ، اخلياطة ، خدمات التطريز ، تعديل املالب�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نقطة اجلودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/6

-115-



اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141416

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيف  )وهي  اجلاف  التنظيف   ، بالبخار(  والكلي  املالب�س  املالب�س)غ�سيل  وكي  غ�سيل 

املالب�س واملن�سوجات با�ستخدام مذيب غري املاء و�سوائل اأخرى للتنظيف( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأبو اخلطاب احلجري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141417

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الأثاث واملفرو�سات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زهور املنطقة الوطنية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141418

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات طب الأ�سنان .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع قرن الرو�سة الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141419

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع املالب�س اجلاهزة والأحذية والعطور( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سياء ه�سا�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141421

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي)بيع الآي�سكرمي والذرة( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خليفة اليعقوبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141422

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تثمني العقارات )العقارات وبيع �سراء الأرا�سي و�سائط والتثمني واإدارة املمتلكات( ، اإدارة 

العقارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الدكان للتجارة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141423

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب ، ت�سميم برامج حا�سوبية ، ت�سميم 

 ، احلا�سوب  برجمة   ، الإنرتنت  مواقع  ت�سميم  فـي  ا�ست�سارية  خدمات   ، حا�سوب  اأنظمة 

والربجمة  التكنولوجيا  عن  معلومات  توفري   ، احلا�سوبية  الربجميات  فـي  ا�ست�سارات 

احلا�سوبية عن طريق مواقع الإنرتنت ، تطوير الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات ، 

. SaaS الربجميات كخدمات

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مفاتيح الأمل امل�سرقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141424

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ا�ست�سارات الأعمال املهنية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املوارد الطبيعية لال�ست�سارات واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141425

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التج�سي�س و�سع طبقة اجل�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأنهار اجلنينة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141427

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإنتاج الأفالم الإعالنية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سروق حلبان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141428

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الهند�سة  )ا�ست�سارات  املعماريـــة  ال�ست�ســـارات   ، املدنيــــة(  الهند�ســة  )ا�ست�ســارات  الهند�ســة 

املعماريـــة( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حميد الغ�ساين لال�ست�سارات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141429

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الغازي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141430

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مياه معدنية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأنامل الغزل للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141431

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق ، خدمات الت�سويق عرب الهاتف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اخلدمات املبا�سرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141432

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العود والعطور والبخور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : قطعة عود للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141433

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فر�س م�سقط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141434

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الطباعة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة واحة الإبداع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141435

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زجاج عازل للبناء ، نوافذ من زجاج ملون ، زجاج لنوافذ املباين .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وتد لالأملونيوم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141436

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املواد الغذائية واخل�سراوات والفواكه .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة قرى ال�سرقية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141607

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الفر�سان اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141757
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الكافترييات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الواحة ال�ساحلية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141781
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

القانونية  ال�ست�سارات  القانونية)تقدمي  ال�ست�سارة  لغايات  الفكرية  امللكية  حقوق  ر�سد 
واملحاماة واخلدمات القانونية فـي جميع القطاعات والأعمال املحلية والدولية( ، البحاث 
خدمات  املجال  ا�سماء  ت�سجيل   ، قانونية  خدمات  حا�سوبية  برامج  ترخي�س   ، القانونية 
اإدارة قانونية للرتاخي�س ، خدمات قانونية   ، اإعداد الوثائق القانونية  قانونية ، خدمات 
مرتبطة بالتفاو�س على العقود ل�سالح الغري ، امل�سورة القانونية فـي ال�ستجابة لطلبات 
املراقبة  خدمات   ، الربجميات  ن�سر  اإطار  فـي   ، قانونية  خدمات  الرتخي�س   ، العطاءات 
القانونية ، ال�ست�سارات القانونية املتعلقة ر�سم اخلرائط براءات الخرتاع ، خدمات الدعوة 
القانونية)دعم عام اأو تو�سية ل�سبب اأو �سيا�سة معينة ، خدمات قانونية فـي جمال الهجرة  

تدقيق المتثال القانوين .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سعيد ال�سحري و�سركاه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141911

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عباءات ن�سائية ، مالب�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سعاع املهري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142015

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تف�سيل املالب�س )تف�سيل املالب�س الن�سائية والعبايات وال�سيل( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : غزلن للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141000
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

دجاج مقلي ، منتجات الوجبات ال�سريعة التي حتتوي على الدجاج ، الواردة فـي الفئة 29 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جويل بي فودز كوربوري�سن 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فلبينية

اأورتيجا�س جونيور  اإف.   10 ، ، جوليبي بالزا بيلدينج  العا�سر  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق 
اآفـينيو ، اأورتيجا�س �سنرت ، با�سيج �سيتي1600 ، ميرتو مانيال ، الفلبني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141331
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الع�سبي  اجلهاز   ، الوعائي  القلبي   ، الذاتية  املناعة  اأمرا�س  لعالج  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات 
املركزي ، الغدد ال�سماء ، اجلهاز اله�سمي ، اجليني ، املناعية ، امل�سببة للعدوى ، االلتهابية ، املتعلقة 
ب�سن الياأ�س ، االأي�سية ، اجلهاز الع�سلي الهيكلي واالع�ساب ، الع�سبية ، الع�سبية والع�سلية ، ولطب 
العيون ، والطب النف�سي ، واجلهاز التنف�سي ، واجلهاز البويل والتنا�سلي ، واأمرا�س وا�سطرابات 
اجلهاز البويل التنا�سلي والفـريو�سية ، امل�ستح�سرات الدوائية ملعاجلة ا�سطرابات الدم ، ا�سطرابات 
الكبد ، دواء ملعاجلة اعتالل االنت�ساب ، اخللل فـي الوظائف اجلن�سية ، ال�سرطان ، االأمل ومر�س 
امل�ستح�سرات   ، الفطريات  م�سادة  م�ستح�سرات   ، حتديدا   ، ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات   ، ال�سكري 

اجللدية وم�ستح�سرات التوقف عن التدخني ، اللقاحات لال�ستخدام الب�سري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فايزر انك 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

نيويورك   ، نيويورك   ، �سرتيت   42 اي�ست   235  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
10017 ، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141616
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأغذية مح�سرة من اللحوم واالأ�سماك ومنتجات الدواجن والفواكه واخل�سراوات املحفوظة 
واملطبوخة والبي�س واجلنب واحلليب وم�ستح�سرات احلليب واملخلالت واحللويات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ماكدونالدز كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

الواليات   ،  60607 اإلينوي   ، �سيكاغو   ، �سرتيت  كاربنرت  ان.   110  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141617
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ماكدونالدز كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

الواليات   ،  60607 اإلينوي   ، �سيكاغو   ، �سرتيت  كاربنرت  ان.   110  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141690
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التاأمني ، اخلدمات امل�سرفـية واملالية ، اخلدمات العقارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تر�ست هولدينغ ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قرب�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : .جاده املطران مكاريو�س 3 ، 284 فورتونا كورت بلوك ب ، الطابق 

الثاين ، �س.ب : 3105 ليما�سيول ، قرب�س
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141691
فـي الفئة 33 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�سروبات الكحولية با�ستثناء البرية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإي. اند جيه. غالو وايرني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ب 600 يو�سيميتي بوليفارد مودي�ستو ، كاليفورنيا ، 95354 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141692
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�سروبات  حت�سري  فـي  امل�ستخدمة  وامل�ساحيق  والع�سائر  واملركزات  الغازية  امل�سروبات 
الغازية ، م�سروبات الطاقة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيب�سيكو انك 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكان �ساموا

 ،  10577 نيويورك  رود مدينة بريت�سيز والية  اندر�سون هيل   700 العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
اأمريكان �ساموا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141693
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برامج معاجلة البيانات وبرجميات احلا�سوب ، وحتديدا من اأجل التحكم ، اأجهزة وكامريات 
واملعاجلة  تقييم  اأجل  ومن  ال�سور  على  والتعرف  ال�سور  لت�سجيل   ، والقراءة  القيا�س 
برجميات  وا�ستخدام  لتطوير  ال�سور  معاجلة  اأجهزة   ، امل�ستحدثة  للبيانات  االإ�سافـية 
)كهربائية(   ال�سري  باأزمة  التحكم  اأجهزة   ، ال�سري  اأزمة  مراقبة  اأدوات   ، ال�سور  معاجلة 
اأجهزة   ، املرور  اأزمة  عن  للك�سف  اأدوات   ، )اإلكرتونية(  ال�سري  باأزمة  التحكم  اأجهزة 
للتعرف  الب�سرية  الربجميات   ، احلركة  ا�ست�سعار  ح�سا�سات   ، ال�سخ�سيات  على  التعرف 
 ،  )OBR(الربجميات الب�سرية للتعرف على رموز الت�سفـري ، )OCR( على ال�سخ�سيات
على  للتعرف  الب�سرية  االأجهزة   ،  )OMR(االإ�سارات على  للتعرف  الب�سرية  الربجميات 
ال�سخ�سيات )OCR( ، الربجميات الذكية للتعرف على ال�سخ�سيات )ICR( ، الربجميات 
للتعرف على ال�سخ�سيات ب�سريا ، اأجهزة فح�س ال�سرعات ، ح�سا�سات ال�سرعة الب�سرية ، 
اأدوات قيا�س ال�سرعة ، كا�سفات ال�سرعة العاملة بالليزر ، اأجهزة قيا�س ال�سرعة ، ح�سا�سات 
قيا�س ال�سرعة ، اأجهزة التحكم بال�سرعة املتغرية ، م�سجالت ال�سرعة االإلكرتونية ، اأجهزة 
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قيا�س ال�سرعة )للت�سوير الفوتوغرافـي( ، اأدوات قيا�س ال�سرعة ، اأجهزة ت�سجيل وتقدير 
ال�سرعة ، االإ�سارات احلمراء ، املا�سحات ال�سوئية LIDAR ، الرادارات واالإ�سارات االأخرى 
وال�سور من االإ�سارات الثابتة واملتحركة ، اأجهزة تفعيل االإ�سارات احلمراء ، اأجهزة مراقبة 
الفـيديو  وت�سوير  الثابت  بالت�سوير  التوثيق  اأجهزة   ، احلمراء  لالإ�سارات  االمتثال  عدم 
حلاالت عدم االمتثال لالإ�سارات احلمراء ، اأجهزة تتبع املركبات ، االأجهزة للك�سف الب�سري 
الأ�سواء االإ�سارات ، اأجهزة مراقبة التقاطعات )التحكم باأزمة ال�سري( ، اأجهزة الك�سف عن 
التعديات على  اأجل توثيق  التقاطعات ومن  املتكررة على  حاالت عدم االمتثال لالإ�سارات 
اأجهزة   ، ال�سيارات  اأرقام  التعرف االأوتوماتيكي على لوحات  اأجل  ، االأجهزة من  االإ�سارات 
قراءة لوحات اأرقام ال�سيارات اأوتوماتيكيا )ANPR( ، اأنظمة �سريط ال�سوء ذات االأجهزة 
املدجمة للتعرف على لوحات اأرقام ال�سيارات اأوتوماتيكيا املركبة على املركبات ، االأجهزة 
املتنقلة للتعرف على لوحات اأرقام ال�سيارات اأوتوماتيكيا ، اأجهزةالتعرف على لوحات اأرقام 
ال�سيارات اأوتوماتيكيا الثابتة و/اأو �سبه الثابتة ، االأجهزة الب�سرية اللتقاط بيانات اأزمات 
ال�سري ، �سناديق فك الت�سفـري ، اأجهزة فك الت�سفـري االإلكرتونية ، احل�سا�سات ، وحتديدا 
الكامريات  حتديدا   ، الت�سوير  واآالت   ، واالإلكرتونية  الكهربائية  احل�سا�سات   ، الب�سرية 
 ، احلركة  ر�سد  عند  تعمل  التي  الكامريات   ، احلجم  قيا�س  كامريات   ، باليد  املحمولة 
 ، الرقمية  الت�سوير  واآالت   ، اخلطوط  م�سح  كامريات   ، بامل�سفوفات  العاملة  الكامريات 
الكامريات العاملة باالأ�سعة حتت احلمراء ، كامريات مراقبة ال�سرعة الدائرية )بروتوكول 
االنرتنت( ، الكامريات الرقمية ملراقبة ال�سرعة ، كامريات اأ�سباه املو�سالت ، جميع االأجهزة 
�سابقة الذكر ، املعدات ، االأنظمة ، واحل�سا�سات والكامريات لال�ستخدام املتحرك و/اأو �سبه 

الثابت و/اأو الثابت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـيكرتونيك دي هر - اجن �ستني بيلدفـريار بيتينج�سي�ستم جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ها�سينجارتين�سرتابي 14 65189 ، فـي�سبادن ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141694
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقطورات )مركبات( ، اأج�سام للمقطورات ، هيكل مقطورة للمركبات ، مقطورات للمراقبة 
الثابتة و / اأو �سبه القرطا�سية و / اأو املراقبة املتنقلة حلركة املرور املتدفقة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـيكرتونيك دي هر - اجن �ستني بيلدفـريار بيتينج�سي�ستم جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ها�سينجارتين�سرتابي 14 65189 ، فـي�سبادن ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141695
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معاجلة  برجميات  وا�ستخدام  لتطوير  ال�سور  معاجلة  اأجهزة  وت�سليح  �سيانة   ، تركيب 
اأجهزة   ، )كهربائية(  ال�سري  باأزمة  التحكم  اأجهزة   ، ال�سري  اأزمة  مراقبة  اأدوات   ، ال�سور 
التحكم باأزمة ال�سري )اإلكرتونية( ، اأدوات الك�سف عن اأجهزة التعرف على ال�سخ�سيات فـي 
للتعرف  الب�سرية  االأجهزة   ، ، �سيانة وت�سليح ح�سا�سات ر�سد احلركة  ، تركيب  االأزمات 
على ال�سخ�سيات )OCR( ، اأجهزة فح�س ال�سرعات ، ح�سا�سات ال�سرعة الب�سرية ، اأدوات 
قيا�س ال�سرعة ، تركيب ، �سيانة وت�سليح كا�سفات ال�سرعة العاملة بالليزر ، اأجهزة قيا�س 
ال�سرعة ، ح�سا�سات قيا�س ال�سرعة ، اأجهزة التحكم بال�سرعة املتغرية ، م�سجالت ال�سرعة 
 ، ال�سرعة  قيا�س  اأدوات   ، الفوتوغرافـي(  )للت�سوير  ال�سرعة  قيا�س  اأجهزة   ، االإلكرتونية 
تركيب ، �سيانة وت�سليح اأجهزة ت�سجيل وتقدير ال�سرعات ، االإ�سارات احلمراء ، املا�سحات 
ال�سوئية LIDAR ، الرادارات واالإ�سارات االأخرى وال�سور من االإ�سارات الثابتة واملتحركة ، 
تركيب ، �سيانة وت�سليح اأجهزة ت�سغيل االإ�سارات احلمراء ، اأجهزة مراقبة عدم االمتثال 
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عدم  حلاالت  الفـيديو  وت�سوير  الثابت  بالت�سوير  التوثيق  اأجهزة   ، احلمراء  لالإ�سارات 
الأ�سواء  الب�سري  للك�سف  االأجهزة   ، املركبات  تتبع  اأجهزة   ، احلمراء  لالإ�سارات  االمتثال 
االإ�سارات ، اأجهزة مراقبة التقاطعات )التحكم باأزمة ال�سري( ، اأجهزة الك�سف عن حاالت 
عدم االمتثال لالإ�سارات املتكررة على التقاطعات ومن اأجل توثيق التعديات على االإ�سارات ، 
تركيب ، �سيانة وت�سليح االأجهزة للتعرف اوتوماتيكيا على لوحات اأرقام ال�سيارات ، اأجهزة 
قراءة لوحات اأرقام ال�سيارات اأوتوماتيكيا )ANPR( ، اأنظمة �سريط ال�سوء ذات االأجهزة 
 ، تركيب   ، املركبات  على  املركبة  اأوتوماتيكيا  ال�سيارات  اأرقام  لوحات  على  للتعرف  املدجمة 
 ، ال�سيارات  اأرقام  لوحات  على  اوتوماتيكيا  للتعرف  املتحركة  االأجهزة  وت�سليح  �سيانة 
الثابتة  االأجهزة   ، ال�سيارات  اأرقام  اوتوماتيكيا على لوحات  للتعرف  الثابتة  �سبه  االأجهزة 
بيانات  اللتقاط  الب�سرية  االأجهزة   ، ال�سيارات  اأرقام  لوحات  على  اوتوماتيكيا  للتعرف 
اأزمات ال�سري ، �سناديق فك الت�سفـري ، اأجهزة فك الت�سفـري االإلكرتونية ، تركيب ، �سيانة 
وت�سليح احل�سا�سات ، وحتديدا الب�سرية ، احل�سا�سات الكهربائية واالإلكرتونية ، تركيب ، 
�سيانة وت�سليح الكامريات ، حتديدا: الكامريات املحمولة باليد ، كامريات قيا�س احلجم ، 
الكامريات التي تعمل عند ر�سد احلركة ، الكامريات العاملة بامل�سفوفات ، كامريات م�سح 
اخلطوط ، واآالت الت�سوير الرقمية ، الكامريات العاملة باالأ�سعة حتت احلمراء ، كامريات 
 ، ال�سرعة  الكامريات الرقمية ملراقبة   ، الدائرية )بروتوكول االنرتنت(  ال�سرعة  مراقبة 

كامريات اأ�سباه املو�سالت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـيكرتونيك دي هر - اجن �ستني بيلدفـريار بيتينج�سي�ستم جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ها�سينجارتين�سرتابي 14 65189 ، فـي�سبادن ، اأملانيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141697
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات االأبحاث والت�ساميم املتعلقة بها ، ت�سميم وتطوير 
برامج احلا�سوب ، تطوير الرتكيبات الكهروتقنية واالإلكرتونية ، االأجهزة واأجهزة التحكم ، 
حتديدا: القيا�س ، وامل�سح ، اأجهزة وكامريات القراءة ومعاجلة ال�سور ، البحث ، خدمات 
التطوير واال�ست�سارات لالآخرين فـي جمال التعرف واملعاجلة لل�سور الب�سرية ، تخطيط 
م�ساريع فنية ، جميع اخلدمات �سابقة الذكر تتعلق على وجه التحديد بربامج معاجلة 
القيا�س  وكامريات  اأجهزة   ، التحكم  اأجل  ، وحتديدا من  احلا�سوب  البيانات وبربجميات 
االإ�سافـية  واملعاجلة  تقييم  اأجل  ومن  ال�سور  على  والتعرف  ال�سور  لت�سجيل   ، والقراءة 
للبيانات امل�ستحدثة ، جميع اخلدمات �سابقة الذكر تتعلق على وجه التحديد باأجهزة معاجلة 
ال�سور لتطوير وا�ستخدام برجميات معاجلة ال�سور ، اأدوات مراقبة اأزمة ال�سري ، اأجهزة 
التحكم باأزمة ال�سري )كهربائية( ، اأجهزة التحكم باأزمة ال�سري )اإلكرتونية( ، اأدوات للك�سف 
عن اأزمة املرور ، اأجهزة التعرف على ال�سخ�سيات ، ح�سا�سات ا�ست�سعار احلركة ، الربجميات 
رموز  للتعرف على  الب�سرية  الربجميات   ،  )OCR( ال�سخ�سيات على  للتعرف  الب�سرية 
الت�سفـري)OBR( ، الربجميات الب�سرية للتعرف على االإ�سارات)OMR( ، جميع اخلدمات 
ال�سابقة تتعلق باالأجهزة الب�سرية للتعرف على ال�سخ�سيات )OCR( ، الربجميات الذكية 
للتعرف على ال�سخ�سيات )ICR( ، الربجميات للتعرف على ال�سخ�سيات ب�سريا ، اأجهزة 
فح�س ال�سرعات ، جميع اخلدمات �سابقة الذكر تتعلق بح�سا�سات ال�سرعة الب�سرية ، اأدوات 
قيــــا�س ال�سرعة ، كا�سفات ال�سرعة العاملة بالليزر ، اأجهزة قيا�س ال�سرعة ، ح�سا�سات قيا�س 
ال�سرعة ، اأجهزة التحكم بال�سرعة املتغرية ، م�سجالت ال�سرعة االإلكرتونية ، اأجهزة قيا�س 
ال�سرعة )للت�سوير الفوتوغرافـي( ، اأدوات قيا�س ال�سرعة ، جميع اخلدمات �سابقة الذكر 
تتعلق على وجه التحديد باأجهزة ت�سجيل وتقدير ال�سرعات ، االإ�سارات احلمراء ، املا�سحات 
 ، واملتحركة  الثابتة  االإ�ســـــارات  من  وال�سور  االأخرى  واالإ�سارات  الرادارات   ،  LIDAR ال�سوئية 
االإ�سارات  ت�سغيل  باأجهزة  التحديد  وجه  على  تتعلـــق  الذكر  �سابقــــة  اخلدمات  جميــــع 
بالت�سوير  التوثيق  اأجهزة   ، احلمراء  لالإ�سارات  االمتثال  عدم  مراقبة  اأجهزة   ، احلمراء 
 ، املركبات  اأجهزة تتبع   ، الفـيديو حلاالت عدم االمتثال لالإ�سارات احلمراء  الثابت وت�سوير 
باأزمة  )التحكم  التقاطعات  اأجهزة مراقبة   ، االإ�سارات  الب�سري الأ�سواء  للك�سف  االأجهزة 
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ال�سري( ، اأجهزة الك�سف عن حاالت عدم االمتثال لالإ�سارات املتكررة على التقاطعات ومن 
اأجل توثيق التعديات على االإ�سارات ، االأجهزة من اأجل التعرف االأوتوماتيكي على لوحات 
اأنظمة   ،  )ANPR( اأوتوماتيكيا  ال�سيارات  اأرقام  لوحات  قراءة  اأجهزة   ، ال�سيارات  اأرقام 
اأوتوماتيكيا  ال�سيارات  اأرقام  لوحات  على  للتعرف  املدجمة  االأجهزة  ذات  ال�سوء  �سريط 
 ، اأوتوماتيكيا  اأرقام ال�سيارات  ، االأجهزة املتنقلة للتعرف على لوحات  املركبة على املركبات 
الثابتة  االأجهزة   ، ال�سيارات  اأرقام  اوتوماتيكيا على لوحات  للتعرف  الثابتة  �سبه  االأجهزة 
للتعرف اوتوماتيكيا على لوحات اأرقام ال�سيارات ، االأجهزة الب�سرية اللتقاط بيانات اأزمات 
ال�سري ، �سناديق فك الت�سفـري ، اأجهزة فك الت�سفـري االإلكرتونية ، جميع اخلدمات �سابقة 
الذكر تتعلق على وجه التحديد باحل�سا�سات ، وحتديدا الب�سرية ، احل�سا�سات الكهربائية 
 ، بالكامريات  التحديد  وجه  على  تتعلق  الذكر  �سابقة  اخلدمات  جميع   ، واالإلكرتونية 
حتديدا الكامريات املحمولة باليد ، كامريات قيا�س احلجم ، الكامريات التي تعمل عند 
ر�سد احلركة ، الكامريات العاملة بامل�سفوفات ، كامريات م�سح اخلطوط ، واآالت الت�سوير 
الرقمية ، الكامريات العاملة باالأ�سعة حتت احلمراء ، كامريات مراقبة ال�سرعة الدائرية 
)بروتوكول االنرتنت( ، الكامريات الرقمية ملراقبة ال�سرعة ، كامريات اأ�سباه املو�سالت ، 
تركيب ، �سيانة وت�سليح برامج معاجلة البيانات وبرجميات احلا�سوب ، وحتديدا من اأجل 
التحكم ، اأجهزة وكامريات القيا�س والقراءة ، لت�سجيل ال�سور والتعرف على ال�سور ومن 
اأجل تقييم واملعاجلة االإ�سافـية للبيانات امل�ستحدثة ، تركيب ، �سيانة وت�سليح الربجميات 
رموز  للتعرف على  الب�سرية  الربجميات   ،  )OCR( ال�سخ�سيات على  للتعرف  الب�سرية 
الت�سفـري )OBR( ، الربجميات الب�سرية للتعرف على االإ�سارات )OMR( ، الربجميات 
الذكية للتعرف على ال�سخ�سيات )ICR( ، الربجميات الب�سرية للتعرف على ال�سخ�سيات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فـيكرتونيك دي هر - اجن �ستني بيلدفـريار بيتينج�سي�ستم جي ام بي ات�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأملانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ها�سينجارتين�سرتابي 14 65189 ، فـي�سبادن ، اأملانيا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141698
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سندوي�سات ال�ساحلة لالأكل ، �سطائر اللحم ، �سطائر ال�سمك ، �سطائر الدجاج ، الب�سكويت ، 
اخلبز ، الكعك ، الكوكيز ، ال�سوكوالتة ، القهوة ، امل�سروبات القائمة على القهوة ، بدائل 

القهوة ، ال�ساي ، اخلردل ، ال�سوفان ، الفطائر ، ال�سل�سات ، التوابل ، ال�سكر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ماكدونالدز كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

الواليات   ،  60607 اإلينوي   ، �سيكاغو   ، �سرتيت  كاربنرت  ان.   110  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141838
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التحليل املايل ، اإدارة املنازل ال�سكنية ، ا�ستثمارات راأ�س املال وال�سناديق ، الوكاالت العقارية ، 
اإدارة العقارات ، تاأجري املكاتب )العقارات( ، تاأجري ال�سقق وال�سقق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سكوب لال�ستثمار ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141839
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االأعمال  اإدارة  وا�ست�سارات   ، لالآخرين  واخلدمات  ال�سلع  لرتخي�س  التجارية  االإدارة 
والتنظيم ، وا�ست�سارات اإدارة االأعمال ، وا�ست�سارات تنظيم االأعمال ، واال�ست�سارات املهنية 
االإدارة  فـي  وامل�ساعدة   ، والت�سدير  اال�سترياد  ، ووكاالت  الفنادق  اأعمال  واإدارة   ، لالأعمال 
التجارية اأو ال�سناعية ، ووكاالت املعلومات التجارية ، معلومات جتارية ، خدمات ا�ست�سارية 

الإدارة االأعمال .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة �سكوب لال�ستثمار ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اأبوظبي ، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141842
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدراجات النارية ، العربات ، اأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي ، القطع والرتكيبات 
اخلا�سة باملنتجات املذكورة فـي الفئة 12 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : هوندا موتور كو اإل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1-1 مينامي- ايواما 2 ت�سوم ميناتو-كو طوكيو 107-8556 ، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142045
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الربية  واملركبات  احلديدية  ال�سكك  عرب  اأو  املائي  اأو  اجلوي  اأو  الربي  للنقل  مركبات 
امل�ساعدة كهربائية والعربات وال�ساحنات وال�ساحنات املقفلة ومركبات اال�ستخدام الريا�سي 
الريا�سية  وال�سيارات  الرتفـيه  لغايات  مخ�س�سة  ومركبات  املحركات  ذات  واحلافالت 
الربية  للمركبات  والكهربائية  واملوتورات  الربية  املركبات  ومحركات  ال�سباق  و�سيارات 
ووحدات القيادة الكهربائية للمركبات الربية واأج�سام املركبات وهياكل ال�سيارات واأنظمة 
ولوازمها  وقطعها  وال�سيارات  ال�سيارات  توجيه  ومقاود  الربية  للمركبات  احلركة  نقل 
واأجزائها  الوقود  خاليا  ومركبات  وتركيباتها  وقطعها  الربية  واملركبات  وال�سيارات 
ولوازمها ، محركات التيار املرتدد ومحركات التيار امل�ستمر للمركبات االأر�سية )ال ت�سمل 
اأعمدة  اأو  اأو املحاور  التدوير  امليكانيكية للمركبات االأر�سية واأعمدة  "قطعها"( والعنا�سر 
الدوران )للمركبات االأر�سية( املحامل )للمركبات االأر�سية( و�سالت اأو قارنات لالأعمدة 
والرتو�س  الطاقة  ناقالت  االأر�سية(  )للمركبات  املحاور  محامل  االأر�سية(  )للمركبات 
)لالأر�س  النواب�س  االأر�سية(  )للمركبات  ال�سدمات  ممت�سات  االأر�سية(  )للمركبات 
الهجينة  االأر�سية  للمركبات  القيادة  محركات  االأر�سية(  )للمركبات  املكابح  املركبات( 
املحركات  ذات  واحلافالت  الريا�سي  اال�ستخدام  املقفلة ومركبات  وال�ساحنات  وال�ساحنات 
وال�سيارات  ال�سباق  و�سيارات  الريا�سية  وال�سيارات  الرتفـيه  لغايات  املخ�س�سة  واملركبات 

الكهربائية ومحاور لعجالت املركبات واإطارات املركبات واآليات الدفع للمركبات الربية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ني�سان جيدو�سا كابو�سيكى كاي�سا)ني�سان موتور كو ليمتد(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : نو.2 تاكار ات�سو ، كاناجاوا- كو ، يوكوهاما - �سي ، كاناجاوا - كن ، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/30

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141844

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املواد الكيميائية ، وهي محفزات تك�سري ال�سوائل واملواد امل�سافة امل�ستخدمة فـي ال�سناعات 

البرتولية والبرتوكيماوية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دبليو ار جري�س & كو كون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 7500 جري�س درايف ، كولومبيا ام دي 21044 ، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
جمل�ص  لدول  التجارية  العالمات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 114810
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/8/27م 
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1244فـي 2018/5/20م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركة الدار املتطورة �ص.م.م
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : القرا�سنة الدولية تو�سية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 427 ر.ب : 130

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/12/29م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/6م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 125074
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2019/4/11م 
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1280 فـي 2019/2/10م 

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : يحيى بن را�سد بن محمد املعمري للتجارة
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : بهجة الوطن اخل�سراء

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سحار ، محافظة �سمال الباطنة ، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/12/21م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/6م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 135127

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/10/26م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل :1354 فـي 2020/8/24م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ذروة املجد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : ذورة املجد اجلنوبية - ت�سامنية

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

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

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/12/10م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/6م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )94/7( من قانــون حقوق امللكية ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2008/67 .

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 30971
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/5/3م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 790 فـي 2005/1/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : فور اإفر21 ، انك
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اف 21 اى بى �سى اأو ، ال ال �سى 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1411 ، برودواي ، نيويورك ، 10018 ، الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/3م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 30972
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2006/5/3م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 790 فـي 2005/1/5م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : فور اإفر21 ، انك
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اف 21 اى بى �سى اأو ، ال ال �سى 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1411 ، برودواي ، نيويورك ، 10018 ، الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/3م

-143-



اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 64198

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/7/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 932 فـي 2011/2/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : فور اإفر21 ، انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اف 21 اى بى �سى اأو ، ال ال �سى 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1411 ، برودواي ، نيويورك ، 10018 ، الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/3م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 64199

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2011/7/16م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 932 فـي 2011/2/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : فور اإفر21 ، انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اف 21 اى بى �سى اأو ، ال ال �سى 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1411 ، برودواي ، نيويورك ، 10018 ، الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/3م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 70679

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2012/10/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 976 فـي 2012/6/23م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : فور اإفر21 ، انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : اف 21 اى بى �سى اأو ، ال ال �سى 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1411 ، برودواي ، نيويورك ، 10018 ، الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2020/11/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/3م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 81357

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/6/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1087 فـي 2015/1/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ر�ش هولدينغز بي تي ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �ساين براند�ش ليمتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : هونغ كونغ - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سويت 707 تاور 2 �سيلفركورد 30 كانتون اآر دي تي كيه ال ، 

هونغ كونغ
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : هونغ كونغ

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/7/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/3م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 81358

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2015/8/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1094 فـي 2015/3/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ر�ش هولدينغز بي تي ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �ساين براند�ش ليمتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : هونغ كونغ - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سويت 707 تاور 2 �سيلفركورد 30 كانتون اآر دي تي كيه ال ، 

هونغ كونغ
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : هونغ كونغ

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/7/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/3م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 81359

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2014/8/27م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1052 فـي 2014/3/30م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : ر�ش هولدينغز بي تي ليمتد

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : �ساين براند�ش ليمتد 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : هونغ كونغ - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سويت 707 تاور 2 �سيلفركورد 30 كانتون اآر دي تي كيه ال ، 

هونغ كونغ
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : هونغ كونغ

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2018/7/12م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/3م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 113022

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/3/5 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1217 فـي 2017/11/5م

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

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سلجني اإنرتنا�سيونال اآي اآي �سارل

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو دو بري - جورات 14 ، 2108 كوفيت ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/12/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/31م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 113024

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/3/5 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1217 فـي 2017/11/5م

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

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : �سلجني اإنرتنا�سيونال اآي اآي �سارل

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : رو دو بري - جورات 14 ، 2108 كوفيت ، �سوي�سرا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/12/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/31م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 113022
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/3/5 م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1217 فـي 2017/11/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سلجني اإنرتنا�سيونال اآي اآي �سارل
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ري�سيبتوز اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 430 اإي�ست 29 �سرتيت ، نيويورك ، نيويورك 10016 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/12/1 م
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/31 م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 113024
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/3/5 م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1217 فـي 2017/11/5م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : �سلجني اإنرتنا�سيونال اآي اآي �سارل
ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ري�سيبتوز اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 430 اإي�ست 29 �سرتيت ، نيويورك ، نيويورك 10016 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/12/1 م
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/31م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 74401

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 28

 تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2014/5/1م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1040 فـي 2013/12/29م

 ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : نيو بوي �ش.م.ح

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اإميواي �سينغافور بي تي اي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : �سنغافورية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 7 بينجورو كلو�ش ، # 03 - 00 �سون هوك بيلدينغ ، �سنغافورة 
608779 ، �سنغافورة

 جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سنغافورة
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2019/5/22 م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/31م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 125262

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 9

 تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2020/9/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1311 فـي 2019/9/29م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كو�ست ري�سورت�ش ال ال �سي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اأبل انك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : وان اأبل بارك واي ، كوبرتينو ، كاليفورنيا 95014 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية
جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2020/10/14 م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2020/12/31م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 113892

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 36

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2018/7/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1244 فـي 2018/5/20م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اخلليلي للم�ساريع املتحدة �ش.م.م

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : اخلليلي العقارية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

 جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2021/1/7 م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/7م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة )41( مـن قانـون )نظـام( العالمـات التجاريــة 
لدول جملـــ�س التعـــاون لدول اخلليـــج العربيـة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقــــم 2008/67 ، 

اأنــه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية :

م
رقـم 

�لعالمة
�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

تاريخ 
�لت�شجيل

2011/1/26  التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد166521

2011/1/26  التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد266522

2011/1/26  التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد366523
2011/1/26  التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد466524
2011/1/26  التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد566525
2011/1/26التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد666526
2011/1/26التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد766527

2011/1/26التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد866529

2011/1/26  التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد966530
2011/1/26التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد1066531
2011/1/26  التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد1166532
2011/1/26  التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد1266533
2011/1/26  التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد1366534

2011/1/26  التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد1466535

2011/1/26التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد1566536
2011/1/26التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد1666537
2011/1/26التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد1766538
2011/1/26التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد1866539
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م
رقـم 

�لعالمة
�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

تاريخ 
�لت�شجيل

2011/1/26التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد1966540
2011/1/26التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد2066541
2011/1/26التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد2166542
2011/1/26التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد2266543
2011/1/26التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد2366544
2011/1/26التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد2466545
2011/1/26التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد2566546
2011/1/26التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد2666547
2011/1/26التجارة وال�سناعةهيماليا غلوبل هولدينغز ليمتد2766548

2011/1/1التجارة وال�سناعةمنتجع جمريا بيت�س2866045

2011/1/1التجارة وال�سناعةجمريا الدولية2966046

1991/7/5التجارة وال�سناعةدبيل كوين تاير ال تي دي305454
1991/5/7التجارة وال�سناعةدبيل كوين تاير ال تي دي315453
1991/1/15التجارة وال�سناعةديكو البحرين ) ذ.م.م (  325161
1991/1/15التجارة وال�سناعةديكو البحرين ) ذ.م.م (  335160

3465852
ا�سكوت انرتنا�سيونال

 ماجنمنت )2001( بي.تي.اإي ليمتد
2010/12/12التجارة وال�سناعة

3565853
ا�سكوت انرتنا�سيونال

 ماجنمنت )2001( بي.تي.اإي ليمتد
2010/12/12التجارة وال�سناعة

3665845
ا�سكوت انرتنا�سيونال

 ماجنمنت )2001( بي.تي.اإي ليمتد
2010/12/12التجارة وال�سناعة
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م
رقـم 

�لعالمة
�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

تاريخ 
�لت�شجيل

3765837
ا�سكوت انرتنا�سيونال

 ماجنمنت )2001( بي.تي.اإي ليمتد
2010/12/12التجارة وال�سناعة

3865855
ا�سكوت انرتنا�سيونال

 ماجنمنت )1002( بي.تي.اإي ليمتد
2010/12/12التجارة وال�سناعة

3965845
ا�سكوت انرتنا�سيونال

2010/12/12التجارة وال�سناعة ماجنمنت )2001( بي.تي.اإي ليمتد

4065838
ا�سكوت انرتنا�سيونال

2010/12/12التجارة وال�سناعة ماجنمنت )1002( بي.تي.اإي ليمتد

4165856
ا�سكوت انرتنا�سيونال

 ماجنمنت )1002( بي.تي.اإي ليمتد
2010/12/12التجارة وال�سناعة

4265847
ا�سكوت انرتنا�سيونال

 ماجنمنت )1002( بي.تي.اإي ليمتد
2010/12/12التجارة وال�سناعة

4365839
ا�سكوت انرتنا�سيونال

 ماجنمنت )1002( بي.تي.اإي ليمتد
2010/12/12التجارة وال�سناعة

4465857
ا�سكوت انرتنا�سيونال

 ماجنمنت )1002( بي.تي.اإي ليمتد
2010/12/12التجارة وال�سناعة

4565848
ا�سكوت انرتنا�سيونال

 ماجنمنت )1002( بي.تي.اإي ليمتد
2010/12/12التجارة وال�سناعة

4665841
ا�سكوت انرتنا�سيونال

 ماجنمنت )1002( بي.تي.اإي ليمتد
2010/12/12التجارة وال�سناعة

4765858
ا�سكوت انرتنا�سيونال

 ماجنمنت )1002( بي.تي.اإي ليمتد
2010/12/12التجارة وال�سناعة

4865850
ا�سكوت انرتنا�سيونال

 ماجنمنت )1002( بي.تي.اإي ليمتد
2010/12/12التجارة وال�سناعة
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م
رقـم 

�لعالمة
�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

تاريخ 
�لت�شجيل

4965842
ا�سكوت انرتنا�سيونال

2010/12/12التجارة وال�سناعة ماجنمنت )1002( بي.تي.اإي ليمتد

5065860
ا�سكوت انرتنا�سيونال

 ماجنمنت )1002( بي.تي.اإي ليمتد
2010/12/12التجارة وال�سناعة

5165851
ا�سكوت انرتنا�سيونال

 ماجنمنت )1002( بي.تي.اإي ليمتد
2010/12/12التجارة وال�سناعة

5265843
ا�سكوت انرتنا�سيونال

 ماجنمنت )1002( بي.تي.اإي ليمتد
2010/12/12التجارة وال�سناعة

5366520
ا�سكوت انرتنا�سيونال ماجنمنت 

)2001( بي.تي.اإي ليمتد
2010/12/12التجارة وال�سناعة

1991/1/8التجارة وال�سناعةهايونداى موتور كومباين545148
2001/2/28  التجارة وال�سناعةكوتللي ا�س . ايه5525013
1991/2/3التجارة وال�سناعةاإف دي ماجنمينت ، انك565238
2009/7/28التجارة وال�سناعة�سركة كنوز مزون للتجارة5758404
2011/1/3التجارة وال�سناعة�سركة اخلمي�س للتجاره �س.م.م  5866187
2011/1/3التجارة وال�سناعة�سركة اخلمي�س للتجاره �س.م.م  5966186
2011/1/3التجارة وال�سناعة�سركة اخلمي�س للتجاره �س.م.م  6067522

6159290
خلفان بن محمد بن خلفان القليبي 

و�سريكه للتجارة  
2009/10/5التجارة وال�سناعة

2010/2/23التجارة وال�سناعةموارد للتعدين6261534
2009/8/30التجارة وال�سناعةنخبة العود للعطور �س.م.م6358637
2001/6/5التجارة وال�سناعةم�ساريع كيمجي التجارية  6425598
2010/10/10التجارة وال�سناعة�سركة املطاحن العمانية �س.م.ع.ع6564991
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م
رقـم 

�لعالمة
�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

تاريخ 
�لت�شجيل

6626656
�سركة جلوبال لالأنظمة الكيماوية 

وال�سيانة املحدودة �س.م.م
2001/11/4التجارة وال�سناعة

6726656
�سركة جلوبال لالأنظمة الكيماوية 

وال�سيانة املحدودة �س.م.م
2001/11/4التجارة وال�سناعة

6826656
�سركة جلوبال لالأنظمة الكيماوية 

وال�سيانة املحدودة �س.م.م
2001/11/4التجارة وال�سناعة

2010/5/25التجارة وال�سناعةفات بريغر كوربوري�سن   6963024
2010/5/25التجارة وال�سناعةفات بريغر كوربوري�سن7063025
2010/5/25التجارة وال�سناعةفات بريغر كوربوري�سن7163026
2010/5/25التجارة وال�سناعةفات بريغر كوربوري�سن7263027
2000/12/23التجارة وال�سناعةاإف �سي اإيه يو اإ�س اإل اإل �سي7324471
1991/3/11التجارة وال�سناعةاأفنتي�سب ال ال �سي742578
2011/2/14التجارة وال�سناعةجينزامي كوربوري�سن7566925
2011/2/21التجارة وال�سناعة�سانوفـي7667007
2011/2/21التجارة وال�سناعة�سانوفـي7767008
2011/2/21التجارة وال�سناعة�سانوفـي7867010
2011/2/21التجارة وال�سناعة�سانوفـي7967011
2011/2/21التجارة وال�سناعة�سانوفـي8067012
2011/2/21التجارة وال�سناعة�سانوفـي  8167013
2011/2/21التجارة وال�سناعة�سانوفـي  8267014
2011/2/21التجارة وال�سناعة�سانوفـي  8367015
1991/1/19التجارة وال�سناعةدول فوود كومباين انك845165
1991/1/19التجارة وال�سناعةدول فوود كومباين انك855166
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م
رقـم 

�لعالمة
�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

تاريخ 
�لت�شجيل

1991/1/19التجارة وال�سناعةدول فوود كومباين انك865167
2011/1/19التجارة وال�سناعةتي �سي ديبيكا اأ�س اأيه  8766460

8824998
ان فـي �سومطرة

 توباكو تريدنغ كومبني
2001/2/28التجارة وال�سناعة

2011/1/29التجارة وال�سناعةدايفر�سي ، انك8966608
2011/1/29التجارة وال�سناعةدايفر�سي ، انك9066609
2011/1/29التجارة وال�سناعةدايفر�سي ، انك9166610
2011/1/29التجارة وال�سناعةدايفر�سي ، انك9266611
2011/1/29التجارة وال�سناعةدايفر�سي ، انك9366612
2011/1/29التجارة وال�سناعةدايفر�سي ، انك9466613
2011/1/29التجارة وال�سناعةدايفر�سي ، انك9566614
2011/1/29التجارة وال�سناعةدايفر�سي ، انك9666615
2011/1/29التجارة وال�سناعةدايفر�سي ، انك9766616
2011/1/29التجارة وال�سناعةدايفر�سي ، انك9866617
2000/12/23التجارة وال�سناعةفالنتينو ا�س بي اأ  9924454

2000/12/23التجارة وال�سناعةفالنتينو ا�س بي اأ  10024455
2000/12/23التجارة وال�سناعةفالنتينو ا�س بي اأ  10124456
2000/12/23التجارة وال�سناعةفالنتينو ا�س بي اأ  10224457
2000/12/23التجارة وال�سناعةفالنتينو ا�س بي اأ  10324458
2000/12/23التجارة وال�سناعةفالنتينو ا�س بي اأ  10424459
2000/12/23التجارة وال�سناعةفالنتينو ا�س بي اأ  10524460
2000/12/23التجارة وال�سناعةفالنتينو ا�س بي اأ  10624461
2000/12/23التجارة وال�سناعةفالنتينو ا�س بي اأ  10724462
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م
رقـم 

�لعالمة
�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

تاريخ 
�لت�شجيل

2000/12/23التجارة وال�سناعةفالنتينو ا�س بي اأ  10824463
2000/12/23التجارة وال�سناعةفالنتينو ا�س بي اأ  10924464
2000/12/23التجارة وال�سناعةفالنتينو ا�س بي اأ  11024465
2011/5/23التجارة وال�سناعة�سركة الغاز الوطنية �س.م.ع.ع11168368
2011/1/4التجارة وال�سناعةغوينـــوت11266214
2011/1/4التجارة وال�سناعةغوينــــوت11366216
2011/2/15التجارة وال�سناعةبانا�سونك كوربوري�سن11466941
2011/2/15التجارة وال�سناعةبانا�سونك كوربوري�سن11566942
2011/2/15التجارة وال�سناعةبانا�سونك كوربوري�سن11666943
2001/2/21التجارة وال�سناعةهويا كوربوري�سن11724941
2001/1/7التجارة وال�سناعةاإف �سي اإيه يو اإ�س اإل اإل �سي  11824542

2011/1/29التجارة وال�سناعةاإف �سي اإيه يو اإ�س اإل اإل �سي  11966607

2011/1/15التجارة وال�سناعةالكيم اأي ا�س اي12066366
2011/4/16التجارة وال�سناعةكيللو غ كومبني 12167831

12225732
نيو فياكوم انرتنا�سيونال

 كورب.وتعرف حاليا با�سم فياكوم 
انرتنا�سيونال انك

2001/6/27التجارة وال�سناعة

12325733
نيو فياكوم انرتنا�سيونال

 كورب.وتعرف حاليا با�سم فياكوم 
انرتنا�سيونال انك

2001/6/27التجارة وال�سناعة

12425734
نيو فياكوم انرتنا�سيونال

 كورب.وتعرف حاليا با�سم فياكوم 
انرتنا�سيونال انك

2001/6/27التجارة وال�سناعة
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م
رقـم 

�لعالمة
�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

تاريخ 
�لت�شجيل

12525735
نيو فياكوم انرتنا�سيونال

 كورب.وتعرف حاليا با�سم فياكوم 
انرتنا�سيونال انك

2001/6/27التجارة وال�سناعة

12625736
نيو فياكوم انرتنا�سيونال

 كورب.وتعرف حاليا با�سم فياكوم 
انرتنا�سيونال انك  

2001/6/27التجارة وال�سناعة

2001/6/27التجارة وال�سناعةنيو فياكوم انرتنا�سيونال كورب  1272537
2011/9/28التجارة وال�سناعةفياكوم انرتنا �سيونال . انك12870441
2010/8/17التجارة وال�سناعةتاي�سو فارما�سيوتيكال كو ، ليمتد12964288
2010/8/17التجارة وال�سناعةتاي�سو فارما�سيوتيكال كو ، ليمتد13064289
2010/7/25التجارة وال�سناعةنوفا براندز اأ�س ايه13163870
2010/7/25التجارة وال�سناعةنوفا براندز اأ�س ايه  13263871

1334413
فيت�سرويركي جي ام بي

 ات�س اند كو كي جي
1990/7/8التجارة وال�سناعة

1344414
فيت�سرويركي جي ام بي

1990/7/8التجارة وال�سناعة ات�س اند كو كي جي

1354415
فيت�سرويركي جي ام بي

1990/7/8التجارة وال�سناعة ات�س اند كو كي جي

1990/9/12التجارة وال�سناعةاأمريكان انرتنا�سيونال غروب ، انك1364686

13764359
باترون �سبريت�س

 انرتنا�سيونال ا.جي
2010/8/22التجارة وال�سناعة

13864360
باترون �سبريت�س

 انرتنا�سيونال ا.جي
2010/8/22التجارة وال�سناعة

-158-



اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

  

م
رقـم 

�لعالمة
�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

تاريخ 
�لت�شجيل

13962786
ال�سركة ال�سرقية

 اي�سرتن كومباين �س.م.م
2010/5/12التجارة وال�سناعة

2010/7/4التجارة وال�سناعة   3 ام كومبني14063626

2010/8/1التجارة وال�سناعة  3 ام كومبني14164022

2010/8/15التجارة وال�سناعة  3 ام كومبني14264273

1990/5/6التجارة وال�سناعة�سك�س كونتينييت�س هوتل�س ، انك   1434243

2010/6/26التجارة وال�سناعةذا كوكا - كول كومبني  14463467

14562701
ذي ت�سيمورز كومباين

 اإف �سي ، اإل اإل �سي
2010/5/4التجارة وال�سناعة

14663373
ذي ت�سيمورز كومباين

 اإف �سي ، اإل اإل �سي
2010/6/16التجارة وال�سناعة

14763374
ذي ت�سيمورز كومباين

 اإف �سي ، اإل اإل �سي
2010/6/16التجارة وال�سناعة

14863375
ذي ت�سيمورز كومباين

 اإف �سي ، اإل اإل �سي
2010/6/16التجارة وال�سناعة

2000/8/21التجارة وال�سناعةتوف ماركنفريبوند اي.اف14923428

2000/8/21التجارة وال�سناعةتوف ماركنفريبوند اي.اف15023429

2000/8/9التجارة وال�سناعةريتال جي ام ب ات�س اند كو كيه جي15123397

2010/4/11التجارة وال�سناعةريتال جي ام ب ات�س اند كو كيه جي15262247

2000/7/3التجارة وال�سناعةريكيت بنك�سري اريبيا اف زد اي   15322972

2000/7/3التجارة وال�سناعةريكيت بنك�سري اريبيا اف زد اي   15422973
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م
رقـم 

�لعالمة
�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

تاريخ 
�لت�شجيل

1554779
ريكيت اأند كوملان

 )اوفر�سيز( هيلث ليمتد
1990/9/29التجارة وال�سناعة

2001/1/7التجارة وال�سناعةداميلر كراي�سلر اكتنجز ل�سافت15624546

15716775
�سركة وكالت العالمات التجارية 

املحدودة امل�سوؤولية
1997/11/8التجارة وال�سناعة

15816776
�سركة وكالت العالمات التجارية 

1997/11/8التجارة وال�سناعةاملحدودة امل�سوؤولية

2001/7/30التجارة وال�سناعةكاليفورنيا غاردن برودكت�س انك15926034
2010/9/18التجارة وال�سناعةجلوبال لل�سناعات الغذائية16064558
2001/1/10التجارة وال�سناعةناف ناف16124581
2011/1/19التجارة وال�سناعةكوركيت كوربوري�سن16266454
2011/12/13التجارة وال�سناعةدات�سي �سانكيو يورب جي ام ب ات�س16371445
1991/5/26التجارة وال�سناعةا�س . �سي . جون�سون اند �سن انك   1645558
1991/5/26التجارة وال�سناعةا�س . �سي . جون�سون اند �سن انك1655559
1991/5/26التجارة وال�سناعةا�س . �سي . جون�سون اند �سن انك1665560

16769830
ميدي - كلينيك جروب �سريفي�سز

 )بي تي واي ( ال تي دي
2011/8/20التجارة وال�سناعة

2011/6/25التجارة وال�سناعةجيوفاين كوزماتيك�س ، انك16868942

16916774
�سركة وكالت العالمات التجارية 

املحدودة امل�سوؤولية
1997/11/8التجارة وال�سناعة

17016775
�سركة وكالت العالمات التجارية 

املحدودة امل�سوؤولية
1997/11/8التجارة وال�سناعة

17116776
�سركة وكالت العالمات التجارية 

املحدودة امل�سوؤولية
1997/11/8التجارة وال�سناعة
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ا�ستــدراك

عنـــد  مـــادي  خطاأ  وقع  قــــد  اأنــه  اإلــى  اال�ستثمار  وترويج  وال�سناعــة  التجـــارة  وزارة  تنــوه 

ن�ســــر بيانـــات ت�سجيل العالمة التجارية رقم )139736( ، املن�سورة فـي اجلريدة الر�سمية 

العــــــدد )1371( ، ال�ســــادر بتاريــــــخ 5 جمـــادى االأولى 1442هـ ، املوافـــــــــق 20 دي�سمبــــر 2020م ، 

اإذ ورد ا�ســم الوكيـــل وعنوانـــه كاالآتــي : 

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ش.ب : 2027 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان

وال�سحيــــح هـــــو :

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

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

لـــذا لـــزم التنويـــه .

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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ا�ستــــدراك

عنــــد  مـادي  خطاأ  وقـع  قـد  اأنـــه  اإلى  اال�ستثمار  وترويج  وال�سناعــة  التجـــارة  وزارة  تنـــوه 

فـــي  املن�ســور   ، �ش.م.م  للت�سويـــق  الدوليــة  لل�سركــــة  الت�سفيــة  اأعمــال  انتهــاء  اإعالن  ن�سـر 

اجلريدة الر�سميـــة العـــدد )1372( ، ال�ســــادر بتاريــــخ 12 جمــــادى االأولــى 1442هـ ، املوافــــق 

27 دي�سمبـــــر 2020م ، اإذ ورد ا�سم امل�سفــــي كاالآتـــــي :

مكتب النخبــة لتدقيــق احل�سابـات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

مكتـب الكــون - محا�سبــون قانونيــون

لـــذا لـــزم التنويـــه . 

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 

-162-



اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

الأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�صــات
تعلن الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات عن طرح املناق�سة املذكورة اأدناه :

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات
 التي يحـق

لها ال�صـرتاك
ا�صــم املناقـ�صة رقم 

املناق�صـة

2021/2/15 2021/1/14

)=/150 ر.ع(
مائة 

وخم�سون 
ريــال عمانيـا

ال�سركــات املتخ�س�سـة 
فــي خدمات التموين 
والتغذيـة وامل�سجلــة 
لــدى الأمانة العامة 
ملجلـــ�س املناق�ســـــات

تقديـم خدمــات 
التغذيــة للم�ست�سفــى 

ال�سلطانـــي 

2021/1

اإ�سنــــــاد  عـــــــن طريــــــق خدمـــــة  واملوا�سفــــــــات  ال�ســـروط  م�ستنـــــــدات  علـــــى  ميكــــن احل�ســــول 
علــــــى املوقــــع الإلكرتونـــي )https://etendering.tenderboard.gov.om( , حتـــى التاريـــخ 
املذكــــور باجلــــدول اأعـــاله , على اأن يكـــون دفــع قيمــة امل�ستنــد عرب بوابــة الدفع الإلكرتوين 

باملوقع .
على جميــع ال�سركــات اأن ترفـــق مع عطاءاتهــا تاأمينـــا موؤقتــا فـــي �ســورة �سمـــان م�سرفـــي 
اأو �سيــك م�ســـدق عليـــه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنــة ل يقل عــن )1%( مــن قيمة 
 )90( ملـــدة  املفعـــول  و�ســـاري  املناق�سات  ملجل�س  العام  الأمني  �سعادة  با�ســـم  معنونا  العطاء 
يومـــا من تاريـــــخ تقديـــــم العطاءات , وكل عطاء ل ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن 
مببنــى  املناق�ســات  �سندوق  فـي  امل�سرفـي  ال�سمان  اأ�سل  و�سع  يتـــم  اأن  على   , فيـه  ينظر 

الأمانة العامة ملجلــ�س املناق�سات باخلوير قبل املوعد املحدد لتقدمي العطاءات .
يجب تقديــم العطاءات عن طريق خدمة اإ�سناد على املوقع الإلكرتوين املذكور اأعاله قبل 
ال�ساعة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقديــم العطـــاءات , ولن يعتد بالعطاءات املقدمة 

بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري . 
اأو املوؤ�س�ســات التي ي�ستمــل عطاوؤها علــى اأكرب  �ستعطى الأف�سليــة فـي الإ�سنــاد لل�سركـــات 

ن�سبــة تعمني ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية . 
جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة حميم لالإلكرتونيات �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1260264 ،  حميم للإلكرتونيات �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى 
فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/2/18م  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط 

�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 
هاتف رقم :96314204 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، 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 خط ال�صماء الربونزي �ش.م.م

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
خط ال�سماء الربونزي �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1260269 ، 
فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  ، وللم�سفي وحـده  املوؤرخ 2020/2/18م  ال�سركاء  وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية ال�صيب  - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 
هاتف رقم :96314204 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، 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 امل�صتهلك للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  للتجارة  امل�ستهلك  �سركة 
1264934 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ  2020/2/18م  ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 
هاتف رقم :96314204 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، 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 الذهبية لل�صحن والتفريغ �ش.م.م

�سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1240954 ،  ، وامل�سجلة لدى  الذهبية لل�سحن والتفريغ �ش.م.م 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية بو�صر - الغربة اجلنوبية - �صكة رقم:3745 - جممع رقم:237 - مبنى 

رقم:3791 - �صقة رقم:22
�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 

هاتف رقم :99370407 - فاك�ش رقم:24595912
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، 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 مظهر وعلي �ش.م.م

�سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
مظهر وعلي �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1087647 ، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية بو�صر - الغربة اجلنوبية - �صكة رقم:3745 - جممع رقم:237 - مبنى 

رقم:3791 - �صقة رقم:22
�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 

هاتف رقم :99370407 - فاك�ش رقم:24595912
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، 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 املثنى لل�صحن والتفريغ �ش.م.م

�سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
 ،  1240012 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  والتفريغ  لل�سحن  املثنى 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية بو�صر - الغربة اجلنوبية - �صكة رقم:3745 - جممع رقم:237 - مبنى 

رقم:3791 - �صقة رقم:22
�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 

هاتف رقم :99370407 - فاك�ش رقم:24595912
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، 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 االإ�صاءة امل�صرقة للتجارة �ش.م.م

�سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
االإ�ساءة امل�سرقة للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1264668 ، وفقا 
، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/2/18م 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي : 
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط 

�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 
هاتف رقم :96314204

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، 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 احلكمة الربونزية �ش.م.م

�سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
وفقا   ،  1260266 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  الربونزية  احلكمة 
، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/2/18م 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي : 
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط 

�ش.ب : 1546 ر.ب : 121 
هاتف رقم :96314204

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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مكتب الكون - حما�صبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة دواجن مزارع ال�صمال �ش.�ش.و
مزارع  دواجن  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  حما�سبون   - الكون  مكتب  يعلن 
ال�سمال �ش.�ش.و ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1333022 ، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/21م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
اخلو�ش - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط 

�ش.ب : 1124 ر.ب : 121 ال�صيب 
هاتف رقم :99228511  فاك�ش رقم:24454345

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، 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 املقاوالت الكربى �ش.م.م

يعلن مكتب الكون - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املقاوالت الكربى 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1256924 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/12/23م  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
اخلو�ش - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط 

�ش.ب : 1124 ر.ب : 121 ال�صيب 
هاتف رقم :99228511  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، 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 �صحوة م�صقط الوطنية �ش.م.م

م�سقط  �سحوة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  حما�سبون   - الكون  مكتب  يعلن 
الوطنية �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1066658 ، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/12/8م  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
اخلو�ش -والية ال�صيب - حمافظة م�صقط 

�ش.ب : 1124 ر.ب : 121 ال�صيب 
هاتف رقم :99228511  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، 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 دربا�ش املتحدة - تو�صية

يعلن مكتب الكون - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة دربا�ش املتحدة - 
تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1821253 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/12/8م  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
اخلو�ش - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط 

�ش.ب : 1124 ر.ب : 121 ال�صيب 
هاتف رقم :99228511  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، 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 ب�صمة عجمان �ش.م.م

ب�سمة عجمان  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  - حما�سبون  الكون  مكتب  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1128157 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/12/23م  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
اخلو�ش - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط 

�ش.ب : 1124 ر.ب : 121 ال�صيب 
هاتف رقم :99228511  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، 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 م�صاريع جمال الوطنية �ش.�ش.و

يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع جمال  اأنـه   - الكون - حما�سبون قانونيون  يعلن مكتب 
الوطنية �ش.�ش.و ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1838350 ، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  ، وللم�سفي وحـده  املوؤرخ 2021/1/3م  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
اخلو�ش - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط 

�ش.ب : 1124 ر.ب : 121 ال�صيب 
هاتف رقم :99228511  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، 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 اآ�صيا االأولى للمقاوالت العامة �ش.م.م
يعلن مكتب اجلدوى العاملية لل�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
�سركة اآ�سيا االأولى للمقاوالت العامة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،  1119624 بالرقـم 
الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط 
�ش.ب : 556 ر.ب : 121 ال�صيب 

هاتف رقم :22368462 - 92296797  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

مكتب الفي�صل لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صحاب املتناثر للتجارة �ش.�ش.و
املتناثر  ال�سحاب  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  لتدقيق احل�سابات  الفي�سل  يعلن مكتب 
للتجارة �ش.�ش.و ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1221208 ، 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 : 
 �ش.ب : 1700 ر.ب : 131 

هاتف رقم :79996264 - 95700353  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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مكتب مزارز لال�صت�صارات والتدقيق
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اي ات�ش ا�ش جلوبل انك �ش.م.م
ا�ش  ات�ش  اي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  والتدقيق  لل�ست�سارات  مزارز  مكتب  يعلن 
جلوبل انك �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1261535 ، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/11/10م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية مطرح - الوطية - �صارع الرميلة

 �ش.ب : 243 ر.ب : 133 
هاتف رقم :24562001  فاك�ش رقم:24561119  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

مكتب جمن الل تهاكر و�صركاه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ماأكوالت الطبخ الهندي �ش.م.م
الطبخ  ماأكوالت  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  و�سركاه  تهاكر  الل  جمن  مكتب  يعلن 
وفقا   ،  1208879 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  الهندي 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/16م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية مطرح - حمافظة م�صقط

 �ش.ب : 696 ر.ب : 114 
هاتف رقم :99009142  

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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حممد بن حمد بن �صامل البادري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الياقوت االأ�صود للخدمات التجارية �ش.م.م

االأ�سود  الياقوت  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البادري  �سامل  بن  بن حمد  يعلن حممد 
للخدمات التجارية �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1242931 ، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/21م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
املعبيلة اجلنوبية - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

  هاتف رقم :92374644  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

خالد بن نا�صر بن خالد اليعربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االإجادة للم�صاريع املتكاملة �ش.م.م

يعلن خالد بن نا�سر بن خالد اليعربي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االإجادة للم�ساريع 
وفقا   ،  1093795 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  املتكاملة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/23م ، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي : 
والية �صمائل - حمافظة الداخلية

  هاتف رقم :95772325  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــلن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــله ، خــلل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــلن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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�سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التقدم الوطنية التجارية -ت�سامنية

الوطنية  التقدم  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سنيدي  �سليم  بن  را�سد  بن  �سامل  يعلـن 
اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 4073304 ، عـــن  التجارية - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة واحة العطاء للتجارة واملقاوالت -ت�سامنية

يعلـن �سامل بن را�سد بن �سليم ال�سنيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة واحة العطاء للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 3200710 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اأحمد بن �سليمان بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة خديجة بنت �سالح بن علي العجمي وولدها للتجارة - تو�سية

يعلـن اأحمد بن �سليمان بن علي العجمي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة خديجة بنت �سالح بن 
علي العجمي وولدها للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

3128261 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

خليفة بن را�سد بن �سيف احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء الوالية للتجارة -ت�سامنية

الوالية  اأبناء  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احلو�سني  �سيف  بن  را�سد  بن  خليفة  يعلـن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1260534 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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ر�سيد بن حمود بن عبداللـه الهوتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النبيل للعطور �ش.م.م

للعطور  النبيل  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الهوتي  عبداللـه  بن  حمود  بن  ر�سيد  يعلـن 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1511416 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نوف للمجوهرات �ش.م.م

يعلـن ر�سيد بن حمود بن عبداللـه الهوتي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة نوف للمجوهرات 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1630008 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإ�سماعيل بن �سليمان ال�سوافـي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإبهار للت�سميم واالإعالن �ش.م.م

يعلـن اإ�سماعيل بن �سليمان ال�سوافـي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اإبهار للت�سميم واالإعالن 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1061825 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإدري�ش بن �سالح بن غنيم الرحبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابط م�سقط الدولية �ش.م.م

يعلـن اإدري�ش بن �سالح بن غنيم الرحبي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة روابط م�سقط الدولية 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1142518 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

-175-



اجلريدة الر�سمية العدد )1374(

  

مو�سى بن ح�سن بن اإبراهيم البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة مو�سى بن ح�سن بن اإبراهيم و�سريكه للمقاوالت -ت�سامنية

يعلـن مو�سى بن ح�سن بن اإبراهيم البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة مو�سى بن ح�سن بن 
اإبراهيم و�سريكه للمقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

1189928 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

�سعيد بن علي بن �سعيد الغماري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة مرتفعات الهبوبية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن �سعيد بن علي بن �سعيد الغماري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة مرتفعات الهبوبية للتجارة 
عـــن   ، بالرقـــم 1546880  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، - ت�سامنية  واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

فهد بن خلف بن �سيف العادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفتاح االحرتاف للتجارة �ش.م.م
يعلـن فهد بن خلف بن �سيف العادي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة مفتاح االحرتاف للتجارة 
�ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1203896 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

مكتب املهني املحرتف لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اعتماد ال�سهم للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب املهني املحرتف لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اعتماد ال�سهم 
للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1326701 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جي باك الدولية �ش.م.م

باك  ل�سركــــة جي  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه   - قانونيون  - حما�سبون  للتدقيق  �ساه  يعلـن مكتب 
الدولية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1225031 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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