
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1375(                                                                             ال�سنـــــــــــــــة اخلم�ســــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

باإ�ســدار قانــون جملــ�س عمــان. مر�ســـــوم �سـلطانـــــي رقـــــم 2021/7 
بتعديل بع�س القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية. مر�ســـــوم �سـلطانـــــي رقـــــم 2021/8 

الأكادميي  لالعتماد  العمانية  الهيئة  �ساأن  فـي  مر�ســـــوم �سـلطانـــــي رقـــــم 2021/9 
و�سمان جودة التعليم.

اأوامــر �ســاميــة مبنــح اأو�سمـــة
                            ديوان البالط ال�سلطاين
                           املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام.
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات 

        هيئــة البيئــة
قـــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــم 2021/13    �ســـــادر فــــي 2021/1/12 ب�ســـــاأن حظـــــر حيـــــازة 
والتعقـب  الـربي  ال�سيـد  واأجهـزة  اأدوات  وا�ستخــدام 

وحماكـاة اأ�سـوات الطيـور واحليوانـات الربيـة.
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اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة                                     
                                                              وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

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

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
                                                          املديرية العامة للجريدة الر�سمية

ا�ستـــدراك.
           منــاء القاب�ســة

.NG/2020/02و NG/2020/01 اإعــالن عن طرح املناق�ستني رقمي
.NG/2020/02و NG/2020/01 اإعــالن عن متديد فرتة بيع املناق�ستني رقمي

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأنوار ال�سباح املميزة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العفيفة للخدمات املتكاملة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما �سناو املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد �سليمان �سامل املعمري و�سريكه للتجارة - 
ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرقاقة الزرقاء للتجارة )�سركة منطقة حرة(.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�ســة �سابر الدولية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العالمة لالأعمال واخلدمات �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجر الذهبي املميز للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعارف احلديثة للخدمات التجارية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سويدان بن بخيت بن �سعيد البادي واأولده 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج �سيان للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري �سيان للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العمانية الغذائية الدولية �س.م.ع.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركائز املحيط للتجارة واملقاولت �س.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرين للمجوهرات الدولية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سلم المتياز للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوؤمل للتجارة والوكالت التجارية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع خدمات ال�سرين التقنية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي ال�سالم للم�ساريع املتكاملة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن ال�سرق الأو�سط العاملي �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرين لالإن�ساءات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد �سماء عمان �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحركات الدولية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق ال�سفر �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباطنة للم�ساريع ال�ساملة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البلو�سي والر�سيدي ملعدات الأمن وال�سالمة - 

ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سربثات العاملية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جزر احلالنيات ال�ساملة للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلمومي والغ�ساين للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ست�سار احلديثة للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هم�س الف�سية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سنديان املتحدة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�س امل�ستقبل العربية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن م�ستهيل �سعيد هوطي ال�سحري و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلوهرة العربية لت�سويق الأ�سماك �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريدان للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خطوط العروبة للم�صاريع املا�صية - تو�صية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برمزون للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املالك ال�ساملة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القو�س الأبي�س الدولية �س.م.م.

رقم 
ال�سفحة



165
165
165
165
166
166
166

166
167
167
167
167
168
168
168
168
169
169
169
169
170
170
170
170
171
171
171

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ هرمز للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلف وحمد اأبناء حممد بن حمد العمري - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول �سمرقند للتجارة واملقاولت �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء نا�سر بن حميد املغدري للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سعيد احلديثة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن يو�سف البلو�سي وولده للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن يو�سف البلو�سي وولده للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلفـــان بن يو�ســف بن البلو�سي و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر اخلري الذهبية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق التعاون ال�ساملة للتجارة واملقاولت.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروابط القوية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأمل ال�ساطع للتجارة.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البيدق الذهبي للتجارة واملقاولت.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املهمة ال�ساملة للتجارة واملقاولت.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمة ال�سوادي املتكاملة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع املحامد احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار بركاء املتميزة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثمريت العربية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سروق الدائم للم�ساريع الذهبية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سارة و�سركائها للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سابيح بركاء للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليج لنظم املياه والبيئة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة للخدمات ال�سريعة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب املدينة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�ساور احلديد للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرة الربونزية للتجميل - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املر�سد الذهبي للتجارة واملقاولت �س.م.م.

رقم 
ال�سفحة



مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/7

باإ�ســدار قانــون مجلــ�س عمــان

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/86 فـي �ساأن جمل�س عمان،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/87 باإ�سدار الالئحة الداخلية ملجل�س الدولة،
 وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/88 باإ�سدار الالئحة الداخلية ملجل�س ال�سورى،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعمل  فـي �ساأن جمل�س عمان بالقانون املرفق.

املــادة الثانيــــة 

تلغـى املرا�سيــــم ال�سلطانيـــة اأرقـــام 97/86، و97/87، و97/88 امل�ســــار اإليهــــا، كمــــا يلغـــى كــــل 
ما يخالف هذا املر�سوم والقانون املرفق، اأو يتعار�س مع اأحكامهما.

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 27 من جمادى الأولى �سنــة 1442هـ
املـوافــــق : 11 من ينايـــــــــــــــــــــر �سنــة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

قانــون مجلــ�س عمــان

الف�ســل الأول

اأحكـــام عامـــة

املــادة ) 1 (
يتكون جمل�س عمان من:

1- جمل�س الدولـة.
2 - جمل�س ال�سورى.

املــادة ) 2 (
تكون لكل من جمل�سي الدولة وال�سورى ال�سخ�سية العتبارية، ويتمتع بال�ستقالل املايل 

والإداري، ويكون مقره م�سقط.
املــادة ) 3 (

ميثل كال من جمل�سي الدولة وال�سورى رئي�س املجل�س فـي �سالته بالغري واأمام الق�ساء، 
املوظفـني - �سالحيات رئي�س  املالية والإدارية و�سوؤون  بال�سوؤون  وتكون له - فـيما يتعلق 

الوحدة املقررة فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية.  
املــادة ) 4 (

ت�سري على كل من جمل�سي الدولة وال�سورى، القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املطبقة على 
والرقابة  التنظيمي،  الهيكل  باعتماد  يتعلق  فـيما  وذلك  للدولة،  الإداري  اجلهاز  وحدات 
امليزانية  م�سروع  واإعداد  التقاعدية،  ومعاملتهم  فـيه،  املوظفـني  ونظام  والإدارية،  املالية 

ال�سنوية واحل�ساب اخلتامي للمجل�س. 

الف�ســل الثانــي

جملــ�س الدولــة

املــادة ) 5 (

يتكون جمل�س الدولة من رئي�س واأع�ساء  ل يتجاوز عددهم بالرئي�س عدد اأع�ساء جمل�س 
ال�سورى، يعينون مبر�سوم �سلطاين. 

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

املــادة ) 6 (

يتم اختيار اأع�ساء جمل�س الدولة من الذين ق�سوا �سنوات طويلة فـي اخلدمة فـي وحدات 
اجلهاز الإداري للدولة وغريها من الأ�سخا�س العتبارية العامة، ومن ال�سخ�سيات التي 
اأدت خدمات جليلة للوطن، ومن امل�سهود لهم بالكفاءة واخلربة فـي جمالت العلم والأدب 
والثقافة، ومن اأ�ساتذة اجلامعات والكليات واملعاهد العليا، ومن الأعيان ورجال الأعمال، 

وكذلك من يرى ال�سلطان اختياره من غري هذه الفئات.

املــادة ) 7 (

دون الإخالل بحكم املادة )6( من هذا القانون، ي�ضرتط فـيمن يتم اختياره لع�ضوية جمل�س 
الدولة الآتي:

1 - اأن يكون عماين اجلن�سية.
2 - األ تقل �سنه عن اأربعني �سنة ميالدية فـي تاريخ تعيينه.

3 - األ يكون قد �سبق احلكم عليه نهائيا بعقوبة جناية اأو فـي جرمية خملة بال�سرف 
اأو الأمانة، ولو رد اإليه اعتباره.

4 - األ يكون حمجورا عليه بحكم ق�سائي.
5 - األ يكون م�سابا مبر�س عقلي.

املــادة ) 8 (

 تكون فرتة جمل�س الدولة اأربع �ضنوات ميالديــة تبـــداأ مـــن تاريــــخ اأول اجتمـــــاع له، علــــى 
األ تقل فـي جميع الأحوال عن فرتة جمل�س ال�ضورى. 

املــادة ) 9 (

ينتخب جمل�س الدولة من بني اأع�ضائه وملثل فرتته - فـي اأول جل�ضة له -  نائبني للرئي�س ، 
وذلك بالقرتاع ال�ضري املبا�ضر وبالأغلبية املطلقة لأع�ضاء املجل�س، فاإذا مل يح�ضل اأي من 
املرت�ضحني على الأغلبية املطلوبة فـي اجلولة الأولى، جترى جولة ثانية يكون الختيار 

فـيها بالأغلبية الن�سبية.
اإلى نهاية فرتته،  اأي من نائبي الرئي�س ينتخب املجل�س من يحل حمله  واإذا خال مكان 

وتتبع فـي �ساأن انتخابه الإجراءات ذاتها املن�سو�س عليها فـي الفقرة ال�سابقة.
وتبني الالئحة الداخلية للمجل�س - فـي احلالتني - اإجراءات انتخاب نائبي الرئي�س.
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املــادة ) 10 (

تنتهي الع�سوية فـي جمل�س الدولة باأحد الأ�سباب الآتية: 
1 - انتهاء فرتة املجل�س.

2 - الإعفاء من الع�سوية.

3 - الوفاة، اأو العجز الكلي.

املــادة ) 11 (

رئي�س  اإلى  يقدم  بالتما�س  املجل�س  ع�ضوية  من  اإعفاءه  يطلب  اأن  الدولة  جمل�س  لع�ضو 
املجل�س، وعلى الرئي�س اأن يرفعه اإلى ال�سلطان.

وفـي جميع الأحوال يجب اإعفاء ع�ضو جمل�س الدولة اإذا فقد اأحد �ضروط الع�ضوية التي 
عني على اأ�سا�سها، اأو فقد الثقة والعتبار، اأو اأخل بواجبات الع�سوية.

املــادة ) 12 (

ل يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�س الدولة وتويل الوظائف العامة، وي�ستثنى من ذلك 
اجلامعات  واأ�ساتذة  والثقافة،  والأدب  العلم  جمالت  فـي  واخلربة  بالكفاءة  لهم  امل�سهود 
هذا  من   )6( املادة  حلكم  وفقا  اختياره،  ال�سلطان  يرى  ومن  العليا،  واملعاهد  والكليات 

القانون.
الف�ســل الثالــث

جملــ�س ال�ســورى

املــادة ) 13 (

يتكـون جمل�س ال�سورى من اأع�ساء منتخبني ميثلون جميع وليات ال�سلطنة، ويحدد عدد 
اأع�ساء املجل�س بحيث ميثل كل ولية ع�سو واحد اإذا كان عدد �سكانها ل يتجاوز ثالثني 
األفا فـي تاريخ فتح باب الرت�ضيح، وع�ضوان متى جتاوز عدد �ضكان الولية هذا احلد فـي 

التاريخ ذاته.
املــادة ) 14 (

الذي  النحو  على  املبا�ضر  ال�ضري  العام  بالقرتاع  ال�ضورى  جمل�س  اأع�ضاء  انتخاب  يكون 
يبينه قانون النتخاب.
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املــادة ) 15 (

ي�ضرتط فـيمن يرت�ضح لع�ضوية جمل�س ال�ضورى الآتي:
1 - اأن يكون عماين اجلن�سية ب�سفة اأ�سلية.

2 -  األ تقل �ضنه عند فتح باب الرت�ضيح عن ثالثني �ضنة ميالدية.

3 - األ يقل موؤهله العلمي عن دبلوم التعليم العام.

األ يكون قد �سبـق احلكـم عليه نهائيـا بعقوبـة جناية اأو فـي جرميـة خملـة بال�سرف   - 4
اأو الأمانة، ولو رد اإليه اعتباره.

اأن يكون مقيدا فـي ال�ضجل النتخابي فـي الولية املرت�ضح عنها.  - 5

األ يكون منت�سبا اإلى جهة اأمنية اأو ع�سكرية.  - 6

األ يكون حمجورا عليه بحكم ق�سائي.  - 7

األ يكون م�سابا مبر�س عقلي.  - 8

ويجوز ملن انتهت فرتة ع�ضويته اأن يرت�ضح ثانية لع�ضوية جمل�س ال�ضورى.

املــادة ) 16 (

تكون فرتة جمل�س ال�ضورى اأربع �ضنوات ميالدية تبداأ من تاريخ اأول اجتماع له، وجترى 
املحدد لنهاية تلك  التاريخ  ال�سابقة على  الت�سعني يوما  املجل�س اجلديد خالل  انتخابات 
الفرتة، واإذا مل تتم النتخابات عند انتهاء فرتة املجل�س اأو تاأخرت لأي �ضبب من الأ�ضباب، 
يبقى املجل�س قائما حتى يتم انتخاب املجل�س اجلديد، ويجوز فـي حالة ال�ضرورة مد فرتة 

املجل�س مبر�سوم �سلطاين اإلى حني زوال اأ�سبابها. 

املــادة ) 17 (

النعقاد  دور  ت�سبق  ا�ستثنائية  جل�سة  فـي  ال�سلطان  من  بدعوة  ال�سورى  جمل�س  يجتمع 
لنتخاب رئي�س له ونائبني للرئي�س ملثل فرتته، وذلك بالقرتاع ال�ضري املبا�ضر وبالأغلبية 
املطلقة لأع�ساء املجل�س، ويتولى رئا�سة هذه اجلل�سة اأكرب الأع�ساء �سنا، فاإذا مل يح�سل اأي 
من املرت�ضحني على من�ضب الرئي�س اأو على من�ضبي نائب الرئي�س على الأغلبية املطلوبة 

فـي اجلولة الأولى، جترى جولة ثانية يكون الختيار فـيها بالأغلبية الن�سبية.
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واإذا خال مكان الرئي�س اأو اأي من نائبيه ينتخب املجل�س من يحل حمله اإلى نهاية فرتته، 
وتتبع فـي �ساأن انتخابه الإجراءات ذاتها املن�سو�س عليها فـي الفقرة ال�سابقة.

وتبني الالئحة الداخلية للمجل�س - فـي جميع احلالت - اإجراءات انتخاب الرئي�س ونائبيه.
املــادة ) 18 (

اإذا خـال مكـان اأحد اأع�سـاء جملـ�س ال�سـورى قبل انتهـاء فرتتـه، وجـب �سغـل مكانه من قبل 
عن  املجل�س  اأع�ساء  انتخابات  لنتائج  وفقا  ترتيبهم  بح�سب  الولية  عن  املرت�سحني  اأحد 
الفرتة ذاتها، بحيث يقدم الأكرث من حيث عدد الأ�سوات التي ح�سل عليها، وذلك خالل 
�ستني يوما من تاريخ اإعالن املجل�س خلو املكان، وتكون فرتة الع�سو اجلديد هي الفرتة 
املكملة لفرتة �سلفه، ول يتم �سغل هذا املكان اإذا وقع اخللو خالل الأ�سهر ال�ستة ال�سابقة 

على التاريخ املحدد لنتهاء فرتة املجل�س. 

املــادة ) 19 (

تنتهي الع�سوية فـي جمل�س ال�سورى باأحد الأ�سباب الآتية:
1 - انتهاء فرتة املجل�س.

2 - ال�ستقالة.

3 - الوفاة، اأو العجز الكلي.

4 - اإ�ضقاط الع�ضوية.

5 - حل املجل�س.

املــادة ) 20 (

تكون ال�ستقالة من ع�سوية جمل�س ال�سورى كتابة، وتقدم اإلى رئي�س املجل�س لعر�سها على 
املجل�س ليقرر قبولها اأو رف�سها، وتنظم الالئحة الداخلية للمجل�س الأحكام املتعلقة بهذا 

ال�ساأن. 
املــادة ) 21 (

�ضروط  اأحد  فقد  اإذا  وذلك  القانون،  بحكم  ال�ضورى  جمل�س  ع�ضو  عن  الع�ضوية  ت�ضقط 
الع�سوية املن�سو�س عليها فـي املادة )15( من هذا القانون، وملجل�س ال�سورى باأغلبية ثلثي 
اأع�ضائه اإ�ضدار قرار باإ�ضقاط الع�ضوية عن اأحد اأع�ضائه اإذا فقد الثقة واالعتبار، اأو اأخل 

بواجبات الع�سوية.
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املــادة ) 22 (

ل يجوز اجلمع بني ع�سوية جملـ�س ال�سـورى وتويل الوظائـــف العامــة، فـــاإذا مت انتخاب اأحد 
املوظفـني العموميني لع�سوية املجل�س فتعترب خدمته منتهية من تاريخ اإعالن النتائج، 
وفـي حال الطعن فـي �سحة ع�سويته يظل حمتفظا بوظيفته دون �سرف راتبه اإلى حني 
�سدور حكم نهائي فـي الطعن، فاإذا �سدر احلكم ببطالن ع�سويته واإلغاء قرار فوزه عاد 
اإلى وظيفته و�سرف له راتبه من تاريخ عودته للعمل، اأما اإذا رف�س الطعن فتعترب خدمته 
منتهية من تاريخ اإعالن النتائج، ومينح معا�سا ا�ستثنائيا يحدده القانون، �سريطة اأن تكون 
له فـي هذا التاريخ مدة خدمة حم�سوبة فـي املعا�س ل تقل عن خم�س ع�سرة �سنة ميالدية.

املــادة ) 23 (

لع�ضوية  اأخرى  لفرتة  الرت�ضح  حال  فـي  ال�ضورى،  جمل�س  واأع�ضاء  رئي�س  على  يحظر 
املجل�س، ا�ستغالل �سفة الع�سوية للتدخل باأي �سورة فـي اإجراءات �سري العملية النتخابية 

فـي جميع مراحلها. 
املــادة ) 24 (

لل�سلطان، فـي احلالت التي يقدرها، حل جمل�س ال�سورى والدعوة اإلى انتخابات جديدة 
خالل اأربعة اأ�سهر من تاريخ احلل.

الف�سل الرابع

اأحكــام م�سرتكــة   

املــادة ) 25 (

يق�سم اأع�ساء جمل�سي الدولة وال�سورى فـي جل�سة علنية كل اأمام جمل�سه، قبل اأن يتولى 
ممار�سة اأعماله فـي املجل�س، اليمني الآتية:

الأ�ضا�ضي  النظام  اأحرتم  واأن  ل�ضلطاين وبالدي،  اأكون خمل�ضا  اأن  العظيم  باللـه  اأق�ضم   "
الأ�سا�سية  املقومات  الدولة وعلى  اأحافظ على �سالمة  واأن  النافذة،  والقوانني  للدولة 
بالأمانة  وجلانه  املجل�س  فـي  اأعمايل  اأوؤدي  واأن  الأ�سيلة،  وقيمه  العماين  للمجتمع 

وال�سدق ". 
اأعماله فـي املجل�س،  اأن يتولى ممار�سة  ال�سلطان قبل  اأمام  الدولة  ويق�سم رئي�س جمل�س 

اليمني املن�سو�س عليها فـي الفقرة ال�سابقة.
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املــادة ) 26 (

اأع�سـاء  من  ع�سـو  وكل  ونوابهمـا  ال�سورى  جملـ�س  ورئيـ�س  الدولـة  جملـ�س  رئيـ�س  على 
واأل  بها،  املعمول  للقوانيــن  وفقا  الوطـن  م�سالـح  اأعمالهـم  فـي  ي�ستهدفـوا  اأن  املجل�سيـن 
بهم �سلة  تربطهــم  مل�سلحة من  اأو  ال�سخ�سية  مل�سلحتهم  باأي �سورة  ي�ستغلوا ع�سويتهم 

قرابـة اأو عالقة خا�سـة. 

املــادة ) 27 (

تنح�سر اخت�سا�سات اأع�ساء جمل�س عمان فـيما ن�س عليه هذا القانون، وتكون ممار�ستها 
مبا ل يتعار�س مع اخت�سا�سات اجلهات الأخرى.  

املــادة ) 28 (

ل جتوز موؤاخذة ع�سو جمل�س الدولة اأو ع�سو جمل�س ال�سورى مبـا يبديــه اأمــام املجلـــ�س 
اأو مكتبه اأو جلانــه من اآراء اأو اأقــوال فـي الأمـور التـي تدخـل فـي اخت�سـا�سات املجل�س.

املــادة ) 29 (

ل يجوز، فـي غري حالة التلب�س، اتخـاذ اأي اإجــراءات جزائيــــة �ســد ع�ســــو جملـــ�س الدولـــة 
اأو ع�سو جمل�س ال�سورى فـي اأثناء دور النعقاد ال�سنوي اإل باإذن م�سبق من املجل�س املخت�س، 

وي�سدر الإذن من رئي�س هذا املجل�س فـي غري دور النعقاد.

املــادة ) 30 (

ل يجوز اجلمع بني ع�سوية جمل�س الدولة، وع�سوية جمل�س ال�سورى. 

املــادة ) 31 (

تتكون الأجهزة الرئي�ضية ملجل�ضي الدولة وال�ضورى من: رئي�س املجل�س، ومكتب املجل�س، 
ي�ضكلها كل جمل�س  التي  اللجان  اخت�ضا�ضات  تكون  اأن  العامة، ويجب  والأمانة  واللجان، 

متطابقة مع الخت�سا�سات املقررة له قانونا.

املــادة ) 32 (

دون الإخالل باأحكام هذا القانون، ي�سـع كل من: جملــ�س الدولـة وجملـ�س ال�سـورى لئحته 
الداخلية، وتبني الالئحة الداخلية لكل جمل�س الآتي:
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1 - واجبات وحقوق الأع�ساء و�سماناتهم، واجلزاءات التي يجوز توقيعها عليهم. 
املجلــــ�س واللجان، وحتديد اخت�ضا�ضاتهما، بالإ�ضافة  اإجـــراءات ت�ضكيـــل مكتـــب   - 2
اإلى اخت�سا�سات رئي�س املجل�س ونائبيه، وطريقة اختيار رئي�س جمل�س ال�سورى 

ونائبيه ونائبي رئي�س جمل�س الدولة.
3 - نظــــام العمل فـي املجل�س ومكتبه وجلانه، واأ�ضـول املناق�ضـة والت�ضويـت، وقواعد 

حفـظ النظـام فـي املجل�س. 
وتن�سر الالئحة الداخلية لكل جمل�س فـي اجلريدة الر�سمية.

املــادة ) 33 (

تكون ملجل�س الدولة وجمل�س ال�سورى - كل على حدة - اأمانة عامة ت�سكل من اأمني عام، 
وم�ساعدين لالأمني العام، وعدد كاف من املوظفـني.

املــادة ) 34 (

يعني اأمني عام جمل�س الدولة واأمني عام جمل�س ال�سورى مبر�سوم �سلطاين. 
املــادة ) 35 (

تتولى الأمانة العامة لكل جمل�س القيام بالأعمال الالزمة ملعاونة املجل�س وجميع اأجهزته 
التي  العامة  التنظيمية  للقواعد  طبقا  وذلك  وم�سوؤولياتها،  اخت�سا�ساتها  مبا�سرة  فـي 

يقررها رئي�س املجل�س، وذلك دون الإخالل بحكم املادة )4( من هذا القانون. 

املــادة ) 36 (

يتولى الأمني العام لكل جمل�س الخت�سا�سات واملهام الآتية: 
1- الإ�سراف على الأمانة العامة وموظفـيها، ورقابة اأدائهم لواجباتهم الوظيفـية.

2- ح�ضور جل�ضات املجل�س ومكتب املجل�س.
اإعداد حما�سر جل�سات املجل�س، واإعالنها لالأع�ساء، وذلك طبقا  3-  الإ�سراف على 

لتوجيهات رئي�س املجل�س اأو اأحد نائبيه، بح�ضب الأحوال.
4- اأي مهام اأخرى حتال اإليه من املجل�س اأو رئي�س املجل�س  اأو مكتب املجل�س. 

املــادة ) 37 (

تكون لالأمني العام لكل جمل�س، فـيما يتعلق بال�سوؤون املالية والإدارية و�سوؤون املوظفـني، 
ال�سالحيات املقررة لوكيل الوزارة فـي القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية املطبقة على وحدات 

اجلهاز الإداري للدولة. 
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 الف�ســل اخلامــ�س

اأدوار انعقــاد واخت�سا�سـات جملـ�س عمـان

املــادة ) 38 (

يكون ملجل�س عمان دور انعقاد عادي ل يقل عن ثمانية اأ�سهر فـي ال�سنة، يعقد بدعوة من 
ال�سلطان خالل �سهـــر نوفمرب مــــن كــل عــام. 

املــادة ) 39 (

ا�ستثنـاء من حكم املـادة )38( من هذا القانون، يدعو ال�سلطان جمل�س عمان لأول اجتماع 
يلي النتخابات العامة ملجل�س ال�سورى خالل �سهر من تاريخ اإعالن نتائج تلك النتخابات.

املــادة ) 40 (

لل�سلطان دعوة جمل�س عمان لالجتماع فـي غري دور النعقاد العادي فـي احلالت التي يقدرها.

املــادة ) 41 (

تكون دعوة جمل�س عمان لالنعقاد فـي اأدواره العادية اأو غري العادية وف�سها باأمر �سلطاين.

املــادة ) 42 (

ولل�سلطان  م�سقط،  فـي  مقره  فـي  اجتماعاتـه  وال�سـورى  الدولـة  جملـ�سي  من  كـل  يعقـد 
دعوتهما لالجتماع فـي اأي مكان اآخر.

املــادة ) 43 (

دون الإخالل باأحكام املادتني )52(، و)76( من هذا القانون ، تكون جل�سات كل من جملـ�سي 
الدولـة وال�سـورى علنية، ويجوز عقد جل�سات غري علنية فـي احلالت التي تقت�سي ذلك 

بالتفاق بني جمل�س الوزراء واأي من املجل�سني. 

املــادة ) 44 (

ي�ضرتط ل�ضحة انعقاد كل من جملـ�ضي الدولـة وال�ضـورى ح�ضور اأغلبية اأع�ضائه، على اأن 
يكون من بينهم الرئي�س اأو اأحد نائبيه، فاإن مل يكتمل العدد املطلوب توؤجل اجلل�سة اإلى 

اجلل�سة التي تليها.  
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املــادة ) 45 (

 ت�سـدر قــرارات كل من جملـ�سي الدولـة وال�سـورى بالأغلبيـة املطلقـة لالأع�ساء احلا�سرين، 
يرجح  الأ�ضوات  ت�ضاوت  واإذا  خا�ضة،  اأغلبية  فـيها  ت�ضرتط  التي  احلالت  غري  فـي  وذلك 

اجلانب الذي منه رئي�س اجلل�ضة.  
املــادة ) 46 (

اإذا حل جمل�س ال�ضورى توقفت جل�ضات جمل�س الدولة. 

املــادة ) 47 (

حتـال م�سروعـات القوانيـن التي تعدهــا احلكومـة اإلى جملـ�س عمـان لإقرارهــا اأو تعديلها، 
ثم رفعها اإلى ال�سلطان مبا�سرة؛ للت�سديق عليها واإ�سدارها.

وفـي حال اإجراء تعديالت من قبل جمل�س عمان على م�سروع القانون يكون لل�سلطان رده 
اإلى املجل�س لإعادة النظر فـي تلك التعديالت، ثم رفعه اإلى ال�سلطان.

املــادة ) 48 (

ملجل�س عمان اقرتاح م�ضروعات قوانني واإحالتها اإلى احلكومة لدرا�ضتها، ثم اإعادتها اإلى 
املوافقة على املقرتح تتبع فـي �ضاأنه الإجراءات  اأق�ضاها �ضنة، وفـي حال  املجل�س فـي مدة 
ذاتها املن�سو�س عليها فـي املادة )47( من هذا القانون، واإذا مل تتم املوافقة على املقرتح 

فعلى احلكومة اإخطار جمل�س عمان باأ�سباب ذلك خالل الأجل ذاته.

املــادة ) 49 (

حتال م�ضروعات القوانني من جمل�س الوزراء اإلى جمل�س ال�ضورى الذي يجب عليه البت 
فـي امل�ســروع  باإقــراره اأو تعديله خــــالل ثالثـــة اأ�سهر على الأكرث مـــن تاريخ الإحالـــة اإليه، 
خــــالل  تعديله  اأو  باإقـــراره  فـيـــه  البت  عليه  يجب  الذي  الدولة  جملـــ�س  اإلـــى  اإحالته  ثم 

خم�سة واأربعني يوما على الأكرث من تاريخ الإحالة اإليه.
اأوجه  لبحث  م�ضرتكة  جلنة  ت�ضكيل  لهما  يجوز  امل�ضروع،  ب�ضاأن  املجل�ضان  اختلف  فاإذا 
برئا�ضة  م�ضرتكة  جل�ضة  فـي  ملناق�ضته  املجل�ضني  اإلى  تقريرها  اللجنة  وترفع  الختالف، 
رئي�س جمل�س الدولة وبدعوة منه، ثم الت�ضويت على امل�ضروع فـي اجلل�ضة ذاتها، وت�ضدر 
القرارات بالأغلبية املطلقة لالأع�ساء احلا�سرين، وفـي جميع الأحوال على رئي�س جمل�س 

الدولة رفع امل�سروع اإلى ال�سلطان م�سفوعا براأي املجل�سني.   
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املــادة ) 50 (

جمل�س  اإلى  الوزراء  جمل�س  من  ال�ستعجال  �سفة  لها  التي  القوانني  م�سروعات  حتال 
ال�سورى لإقرارها اأو تعديلها خالل �سهر على الأكرث من تاريخ الإحالة اإليه، ثم اإحالته 

اإلى جمل�س الدولة لإقراره اأو تعديله خالل �سهر على الأكرث من تاريخ الإحالة اإليه.   
اأوجه  لبحث  م�ضرتكة  جلنة  ت�ضكيل  لهما  يجوز  امل�ضروع،  ب�ضاأن  املجل�ضان  اختلف  فاإذا 
برئا�ضة  م�ضرتكة  جل�ضة  فـي  ملناق�ضته  املجل�ضني  اإلى  تقريرها  اللجنة  وترفع  الختالف، 
رئي�س جمل�س الدولة وبدعوة منه، ثم الت�ضويت على امل�ضروع فـي اجلل�ضة ذاتها، وت�ضدر 
القرارات بالأغلبية املطلقة لالأع�ساء احلا�سرين، وفـي جميع الأحوال على رئي�س جمل�س 

الدولة رفع امل�سروع اإلى ال�سلطان م�سفوعا براأي املجل�سني.   

املــادة ) 51 (

عمــان،  انعقاد جملـ�س  اأدوار  فـيما بني  وذلك  القانون،  قوة  لها  اإ�سدار مرا�سيم  لل�سلطان 
وكذلك خـالل فرتة حـل جملـ�س ال�ضـورى وتوقـف جل�ضات جمل�س الدولة.

املــادة ) 52 (

حتال م�سروعات خطط التنمية وامليزانية العامة للدولة من جمل�س الوزراء اإلى جمل�س 
ال�سورى ملناق�ستها واإبداء تو�سياته ب�ساأنها خالل �سهر على الأكرث من تاريخ الإحالة اإليه، 
ثم اإحالتها اإلى جمل�س الدولة ملناق�ستها واإبداء تو�سياته ب�ساأنها خالل �سهر على الأكرث 
من تاريخ الإحالة اإليه، وعلى رئي�س جمل�س الدولة اإعادتها اإلى جمل�س الوزراء م�سفوعة 
من  به  الأخذ  يتم  مل  مبا  املجل�سني  اإخطار  الوزراء  جمل�س  وعلى  املجل�سني،  بتو�سيات 

تو�سياتهما فـي هذا ال�ساأن مع ذكر الأ�سباب.
م�ضروعات خطط  ملناق�ضة  املخ�ض�ضة  وال�ضورى  الدولة  تكون جل�ضات جمل�ضي  اأن  ويجب 

التنمية وامليزانية العامة للدولة �سرية.
املــادة ) 53 (

اإلـــى اخت�سا�ساتـــه الأخـــرى املن�ســـو�س عليــها فـي هذا القانون، يجوز ملجل�س  بالإ�سافـــة 
الدولة - من تلقاء نف�سه - درا�سة ومناق�سة املو�سوعات املت�سلة بتنفـيذ اخلطط التنموية، 
وتقدمي مقرتحاته ب�ضاأنها اإلى احلكومة، كما يجوز له تقدمي املقرتحات والدرا�ضات التي 

ت�سهم فـي تر�سيخ القيم الأ�سيلة للمجتمع العماين واملحافظة على منجزاته.
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املــادة ) 54 (

اأو  اإبرامها  احلكومة  تعتزم  التي  والجتماعية  القت�سادية  التفاقيات  م�سروعات  حتال 

الن�سمام اإليها من جمل�س الوزراء اإلى جمل�س ال�سورى؛ وذلك لإبــداء مرئياتــه وعـــر�س 

ما يتو�سل اإليه ب�ساأنها على جمل�س الوزراء؛ لتخاذ ما يراه منا�سبا.

املــادة ) 55 (

امل�ساريع  تنفـيذ  �سنوي عن مراحل  بتقرير  ال�سورى  موافاة جمل�س  وزراء اخلدمات  على 

اخلا�ضة بالوزارات التي يراأ�ضونها، وللمجل�س دعوة اأي منهم لتقدمي بيان عن بع�س الأمور 

الداخلة فـي اخت�سا�سات الوزارة التي يراأ�سها، ومناق�سته فـيها. 

الف�ســل ال�ســاد�س

اأدوات املتابعة املقررة ملجل�س ال�سورى 

املــادة ) 56 (

يجوز ملجل�س ال�سورى ممار�سة اخت�سا�سه فـي املتابعة با�ستعمال الأدوات الآتية: 

1 - البيان العاجل.

2 - طلب الإحاطة.

3 - اإبداء الرغبة.

4 - ال�سوؤال.

5 - طلبات املناق�سة.

6 - مناق�سة البيانات الوزارية.

7 - ال�ستجواب.

وتبني الالئحة الداخلية للمجل�س الإجراءات واملواعيد الواجبة مراعاتها من قبل رئي�س 

واأع�ساء املجل�س فـي ا�ستعمال تلك الأدوات، وذلك مبا ل يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.
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املــادة ) 57 (

وقبل  املجل�س،  رئي�س  من  كتابة  يطلب  اأن  ال�سورى  جمل�س  اأع�ساء  من  ع�سو  لكل  يجوز 
العامة  بامل�سلحة  يتعلق  ومهم  عاجل  اأمر  عن  ببيان  االإدالء  كاف،  بوقت  اجلل�سة  موعد 

للبالد، واأن ي�سرح باإيجاز اأبعاد املو�سوع ودواعي طرحه اأمام املجل�س.
وعلى رئي�س املجل�س عر�س طلبات االأع�ساء على املجل�س قبل البدء فـي جدول االأعمال؛ 
للت�سويت عليها دون مناق�سة، فاإذا وافق اأغلبية احلا�سرين اأذن الرئي�س ملقدمي الطلبات 
اإلى  العاجل مبو�سوع حمال  البيان  يتعلق  اأن  دون مناق�سة، وال يجوز  ببياناتهم  باالإدالء 

جلان املجل�س، اأو مب�سروع قانون ينظره املجل�س.

املــادة ) 58 (

اأن يطلب كتابة من رئي�س املجل�س اإحاطة   يجوز لكل ع�سو من اأع�ساء جمل�س ال�سورى 
التي  اخت�سا�س اجلهة  فـي  التاأخري ويدخل  اأهمية عاجلة وال يحتمل  له  باأمر  احلكومة 
وجه اإليها، واأن يطلب من احلكومة اإحاطة املجل�س علما ببيانات اأو معلومات تدخل فـي 

اخت�سا�سات املجل�س وتعينه على ممار�سة �سالحياته.
وعلى رئي�س املجل�س عر�س الطلب على مكتب املجل�س؛ ليقرر اإحالته اإلى اللجنة املخت�سة 
اإلى احلكومة للرد عليه، ويخطر مقدم الطلب بقرار املكتب، ويجوز ملن  اأو  الإبداء الراأي 

رف�س طلبه اأن ي�سرح اعرتا�سه اأمام املجل�س.
منها،  ت�سلمه  فور  الطلب  مقدم  الع�سو  اإلى  احلكومة  رد  يحيل  اأن  املجل�س  رئي�س  وعلى 
فاإذا طلب الع�سو كتابة مناق�سة املو�سوع قرر املكتب اإدراجه فـي جدول اأعمال اأقرب جل�سة 
اإذا احتدت فـي مو�سوعها،  باالتفاق مع احلكومة، وت�سم طلبات االإحاطة عند مناق�ستها 
ويبداأ ممثل احلكومة فـي عر�س ردها، ثم يتكلم الع�سو مقدم الطلب، ولرئي�س املجل�س اأن 

ياأذن بالكالم الأحد املوؤيدين واأحد املعار�سني قبل االنتقال اإلى جدول االأعمال.

املــادة ) 59 (

دون االإخالل بحكم املادة )27( من هذا القانون، يجوز ملجل�س ال�سورى - من تلقاء نف�سه - اإبداء 
رغبات للحكومة فـي االأمور املتعلقة باخلدمات واملرافق العامة و�سبل تطويرها وحت�سني 
اأو فـيما يواجه القطاع االقت�سادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر  اأدائها، 

املجل�س اأن امل�سلحة العامة تقت�سي ذلك.
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املــادة ) 60 (

يجوز  لكل ع�ضو من اأع�ضاء جمل�س ال�ضورى اقرتاح الرغبات فـي امل�ضائل امل�ضار اإليها فـي 
املجل�س م�ضفوعة  رئي�س  اإلى  كتابة  القانون، وتقدم هذه القرتاحات  املادة )59( من هذا 

ببيان اأ�سبابها.
املــادة ) 61 (

من  لي�س  الأع�ضاء  اأحد  من  املقدم  برغبة  القرتاح  اأن  ال�ضورى  جمل�س  رئي�س  راأى  اإذا 
اخت�ضا�س املجل�س كان له، بعد موافقة مكتب املجل�س، عدم عر�ضه على املجل�س.

يت�ضمن  برغبة  اقرتاح  كل  ا�ضتبعاد  املجل�س،  مكتب  موافقة  بعد  املجل�س،  لرئي�س  ويجوز 
عبارات غري لئقة، اأو فـيها م�سا�س بالأ�سخا�س الطبيعيني اأو الأ�سخا�س العتبارية العامة 

اأو اخلا�سة، اأو اإ�سرار بامل�سلحة العامة.
املــادة ) 62 (

املبداة  اإليه املجل�س ب�ساأن الرغبة  اإبالغ احلكومة مبا ينتهي  ال�سورى  على رئي�س جمل�س 
للنظر فـي مدى اإمكانية تنفـيذها فـي �سوء ال�سيا�سة العامة للحكومة.

املــادة ) 63 (

يجوز لأع�ساء جمل�س ال�سورى حق توجيه الأ�سئلة لوزراء اخلدمات، ول يجوز اأن يوجه 
ال�سوؤال اإل من ع�سو واحد ولوزير واحد.

ويق�ضد بال�ضوؤال ا�ضتفهام الع�ضو عن اأمر يجهله اأو عن واقعة و�ضلت اإلى علمه؛ للتحقق 
ال�سوؤون  �ساأن من  اأي  فـي  وذلك  الأمور،  اأمر من  فـي  نية احلكومة  اأو عن  من ح�سولها، 

الداخلة فـي اخت�سا�سات املجل�س.
املــادة ) 64 (

اأن  ويجب  مقدمه،  من  موقعا  واإيجاز  بو�ضوح  مكتوبا  املجل�س  مكتب  اإلى  ال�ضوؤال  يقدم 
يكون  واأل  عليها،  تعليقات  اأو  اآراء  اإبداء  دون  عنها  ال�ستفهام  املراد  الأمور  على  يقت�سر 
اأحكام  يخالف  واأل  ال�سخ�سي،  الطابع  ذات  الأمور  من  باأمر  اأو  خا�سة،  مب�سلحة  متعلقا 
النظام الأ�سا�سي للدولة، واأل يكون من �ساأنه الإ�سرار بامل�سلحة العامة، واأن يخلو من ذكر 
اأ�سماء الأ�سخا�س اأو امل�س ب�سوؤونهم اخلا�سة، واأل يكون فـيه م�سا�س باأمر تنظره املحاكم اأو 

الدعاء العام.
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فاإذا مل تتوافر فـي ال�ضوؤال ال�ضروط املن�ضو�س عليها فـي الفقرة ال�ضابقة كلها اأو بع�ضها، 
تعني على مكتب املجل�س ا�ضتبعاده واإخطار مقدمه باأ�ضباب ذلك.

وعلى رئي�س املجل�س اإبالغ جمل�س الوزراء بال�ضوؤال امل�ضتوفـي ال�ضروط لإبالغه اإلى الوزير 
املخت�س للرد عليه.

املــادة ) 65 (

حتديدها  يتم  التي  اجلل�سة  فـي  اإليه  املوجه  ال�سوؤال  عن  الإجابة  املخت�س  الوزير  على 
اإيداع الإجابة عنه كتابة لدى الأمانة  اأو  بالتفاق بني جمل�س الوزراء وجمل�س ال�سورى، 
العامة ملجل�س ال�سورى لإطالع الأع�ساء عليها، وذلك خالل ثالثة اأ�سهر من تاريخ هذه 

اجلل�ضة، ويثبت ذلك فـي حم�ضر اجلل�ضة.

املــادة ) 66 (

يكون لع�ضو املجل�س مقدم ال�ضوؤال دون غريه، فـي حال ح�ضور الوزير، حق التعقيب على 
الإجابة، ويكون التعقيب موجزا، وملرة واحدة.

املــادة ) 67 (

ينتهي اأثر ال�سوؤال بالإجابة عنه، ول يجوز حتويله اإلى مناق�سة عامة اأو اإ�سدار قرار فـي 
�ساأنه من املجل�س.

املــادة ) 68 (

جمل�س  موافقة  وبعد  الأقل،  على  اأع�ضاء  خم�ضة  من  موقع  كتابي  طلب  على  بناء  يجوز 
فـي  تدخل  التي  العامة  املو�سوعات  اأحد  طرح  احلا�سرين،  الأع�ساء  باأغلبية  ال�سورى 

اخت�سا�س املجل�س للمناق�سة وتبادل الراأي فـيه مع وزراء اخلدمات.
وعلى رئي�س جمل�س ال�ضورى اإبالغ جمل�س الوزراء بطلب املناق�ضة؛ لدعوة الوزير حل�ضور 
جل�سة املناق�سة التي يتم حتديدها بالتفاق بني املجل�سني، ويدرج املو�سوع فـي جدول اأعمال 

تلك اجلل�ضة، وللوزير املخت�س طلب تاأجيل الرد اإلى جل�ضة لحقة.
ويكون جلميع اأع�ضاء املجل�س ال�ضرتاك فـي املناق�ضة وتوجيه الأ�ضئلة �ضفويا اإلى الوزير، 
وتكون الأولوية فـي الكالم للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئي�س املجل�س قفل باب املناق�ضة 

اإذا راأى اأنه قد مت ا�ستيفاوؤها.
وللمجل�س اأن ي�سدر فـي �ساأن املو�سوع املطروح للمناق�سة ما يراه منا�سبا من تو�سيات اأو رغبات.
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املــادة ) 69 (

يقرر جمل�س ال�سورى فـي بداية كل دور انعقاد �سنوي برنامج البيانات الوزارية وحماورها 
النقا�ضية التي �ضتقدم خالل الدور؛ بناء على اقرتاح م�ضرتك من مكتب املجل�س وروؤ�ضاء 
اللجــــان الدائمــــة فـيـــه، وعلـــى رئيـــ�س املجلــ�س اإبالغ احلكومة بهذا الربنامج  مع حتديد 
الذي  القطاع  اأو  املو�ضوع  اأن ي�ضتمل عليه كل بيان من عنا�ضر وحماور بح�ضب  ما يجب 

يخت�س به البيان.
ويجب فـي اجلل�ضات التي يقدم فـيها الوزراء بياناتهم الوزارية التقيد بال�ضوابط الآتية:

على  باأ�سبوعني  لإلقائه  املحددة  اجلل�سة  قبل  املجل�س  اأع�ساء  على  البيان  توزيع   - 1
الأقل؛ لإتاحة املجال لالطالع عليه.

اأع�ضاء من مكتب  املخت�ضة، وثالثة  اللجنة  اأع�ضاء  املناق�ضة على ن�ضف  اقت�ضار   - 2
يتجاوز  األ  �سريطة  الأخرى،  اللجان  من  جلنة  كل  من  اأع�ساء  وثالثة  املجل�س، 
للتعقيب،  ودقيقتني  الأ�ضئلة،  لتوجيه  دقائق  خم�س  ع�ضو  لكل  املخ�ض�س  الوقت 
اإلى اأكرث من يوم  ويخ�ض�س وقت كاف للوزير املخت�س للرد، واأل متتد اجلل�ضة 

عمل واحد، ويجوز مدها اإلى يوم عمل تال اإذا اقت�ضت طبيعة املو�ضوع ذلك.
اأن تكون اأ�سئلة الأع�ساء حمددة ومبا�سرة ومتفقة مع طبيعة عمل الوزير، وللوزير   - 3
الإجابة كتابة فـي وقت لحق عن الأ�ضئلة التي ل تتوفر لديه املعلومات الكافـية 
ب�ساأنها فـي اأثناء اجلل�سة، واإيداعها لدى الأمانة العامة للمجل�س لإطالع الأع�ساء 

عليها.
املــادة ) 70 (

يجوز خلم�ضة ع�ضر ع�ضوا على الأقل من اأع�ضاء جمل�س ال�ضورى طلب ا�ضتجواب اأي من 
وزراء اخلدمات فـي الأمور املتعلقة بتجاوز �سالحياتهم باملخالفة للقانون.

املــادة ) 71 (

يقدم طلب ال�ضتجواب كتابة اإلى رئي�س املجل�س مبينا فـيه مو�ضوع ال�ضتجواب، ومرفقا 
به مذكرة �ضارحة تت�ضمن بيانا بالأمور امل�ضتجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئي�ضية التي 
يتناولها ال�ضتجواب، والأ�ضباب التي ي�ضتند اإليها مقدمو الطلب، ووجه املخالفة للقانون 

املن�ضوبة اإلى الوزير املوجه اإليه ال�ضتجواب، وامل�ضتندات املوؤيدة للطلب.
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وعلى رئي�س املجل�س اإحالة الطلب اإلى مكتب املجل�س للتحقق من مدى ا�ضتيفائه ال�ضروط 

املن�ضو�س عليها فـي الفقرة ال�ضابقة، فاإذا ثبت عدم ا�ضتيفائه اأيا من تلك ال�ضروط تعني 

على مكتب املجل�س ا�ضتبعاده  واإخطار مقدميه بذلك مع بيان الأ�ضباب.

متهيدا  اجلل�ضات؛  جدول  فـي  ال�ضروط  كل  امل�ضتوفـي  الطلب  اإدراج  املجل�س  مكتب  وعلى 

اأ�ضوات الأع�ضاء  لعر�ضه على املجل�س للت�ضويت، فاإذا وافق املجل�س على الطلب باأغلبية 

احلا�سرين قام املجل�س باإبالغ جمل�س الوزراء بهذا القرار؛ للتن�سيق فـيما بينهما لتحديد 

جل�سة ملناق�سة هذا ال�ستجواب.

املــادة ) 72 (

اأي وقت قبل عر�س طلبهم على املجل�س  يجوز لالأع�ضاء مقدمي طلب ال�ضتجواب، فـي 

للت�ضويت عليه، �ضحب الطلب والكتفاء برد الوزير كتابة على مو�ضوعه، وفـي هذه احلالة 

ت�ضري على الطلب اأحكام ال�ضوؤال املن�ضو�س عليها فـي هذا القانون.

املــادة ) 73 (

ي�ضقط قرار جمل�س ال�ضورى ال�ضادر باملوافقة على اإجراء ال�ضتجواب اإذا زالت �ضفة الوزير 

املوجه اإليه ال�ضتجواب، اأو اإذا ان�ضحب اأحد مقدمي الطلب اأو زالت ع�ضويته لأي �ضبب من 

الأ�ضباب، ما مل يتم�ضك به اأع�ضاء اآخرون، بحيث ل يقل عدد مقدمي طلب ال�ضتجواب عن 

خم�سة ع�سر ع�سوا.

املــادة ) 74 (

اختيار  مقدميه  على  يتعني  ال�ستجواب،  اإجراء  على  ال�سورى  جمل�س  موافقة  حال  فـي 

وجمل�س  املجل�س  بني  بالتفاق  لذلك  املحددة  اجلل�سة  فـي  املجل�س  اأمام  ل�سرحه  اأحدهم 

الوزراء، واإبالغ رئي�س املجل�س با�ضمه قبل تاريخ تلك اجلل�ضة بوقت منا�ضب، وعلى الوزير 

املوجه اإليه ال�ستجواب الرد عليه فـي اجلل�سة املحددة، ويكون لأحد مقدمي ال�ستجواب 

الإذن  املناق�ضة  باب  قفل  قبل  املجل�س  رئي�س  وعلى  موجز،  ب�ضكل  الرد  هذا  على  التعقيب 

بالكالم لأحد اأع�ساء املجل�س املوؤيدين، واأحد الأع�ساء املعار�سني.
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املــادة ) 75 (

على املجل�س بعد قفل باب املناق�سة اأن يقرر باأغلبية اأع�سائه احلا�سرين؛ اإما االكتفاء برد 
الإعداد  املخت�سة  اللجنة  اإلى  املو�سوع  اإحالة  واإما  االأعمال،  جدول  اإلى  واالنتقال  الوزير 
ال�سلطان  اإلى  املجل�س  رئي�س  ويرفع  الحقة،  جل�سة  فـي  املجل�س  ينظره  �ساأنه  فـي  تقرير 

نتيجة ما يتو�سل اإليه املجل�س باأغلبية ثلثي اأع�سائه.

املــادة ) 76 (

اأن  يجوز  وال  �سرية،  اال�ستجواب  فـيها  يتم  التي  ال�سورى  جمل�س  جل�سة  تكون  اأن  يجب 
تكون جميع  اأن  يجب  كما  العام،  واالأمني  واالأع�ساء  ونائباه  املجل�س  رئي�س  اإال  يح�سرها 
وقائع اجلل�سة �سرية، وال يجوز اإف�ساوؤها اأو الت�سريح بها، اأو نقل اأي من وقائعها لل�سحافة، 

اأو و�سائل االإعالم، اأو و�سائل التوا�سل االجتماعي بجميع اأنواعها.

الف�ســل ال�سابــع

اأحكــام ختاميــة وانتقاليــة

املــادة ) 77 (

�سنويني  اجتماعني  حدة،  على  كل  وال�سورى،  الدولة  ملجل�سي  الوزراء  جمل�س  يخ�س�س 
يح�سرهما رئي�س واأع�ساء مكتب كل جمل�س؛ وذلك بغر�س متابعة جماالت التن�سيق بينها.

ويجوز ملجل�س الوزراء ت�سكيل جلنة م�سرتكة مع اأي من جمل�سي الدولة وال�سورى تتولى 
االإعداد  تتولى  كما  العامة،  امل�سلحة  يخدم  مبا  واملجل�س  احلكومة  بني  العالقة  تن�سيق 

لالجتماعات التن�سيقية ال�سنوية امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة.

املــادة ) 78 (

القانون خالل  اأو�ساعه وفقا الأحكام هذا  توفـيق  وال�سورى  الدولة  على كل من جمل�سي 
�سنة من تاريخ العمل به.   
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/8

بتعديل بع�ض القوانين والمرا�سيم ال�سلطانية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
التفاقية  �سلطنــة عمان على  ت�سديــق  ب�ســاأن  رقــم 2008/121  ال�سلطانــي  املر�ســوم  وعلــى 

الدولية حلقوق الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

ت�ستبدل بكلمة " املعوقني" ، وبكلمة "املعاقني" وبعبارة "ذوي الحتياجات اخلا�سة"، وبغريها 
من امل�سطلحات التي يراد بها الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة، اأينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم 

ال�سلطانية، عبارة "الأ�سخا�ص ذوي الإعاقة".

املــادة الثانيــــة 

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

املــادة الثالثــــة 

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

�سـدر فـي : 29 من جمادى الأولى �سنــة 1442هـ
املـوافــــق : 13 من ينايـــــــــــــــــــــر �سنــة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/9

فـي �ساأن الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�سمان جودة التعليم

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/54 باإن�ساء الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي، 

املوحـــد  والــرواتــب  الدرجــات  جـــدول  باإ�سدار   2013/78 رقم  ال�سلطاين  املر�سـوم  وعلـى 
للموظفني العمانيني املدنيني بالدولة،

وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75، 
والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  اخت�سا�سـات  بتحديـد   2020/79 رقـم  ال�سلطانـي  املر�سـوم  وعلى 

واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

لالعتماد  العمانية  "الهيئة  اإلى  الأكادميي"  لالعتماد  العمانية  "الهيئة  م�سمى  يعدل 
الأكادميي و�سمان جودة التعليم".

املــادة الثانيــــة 

حتدد اخت�سا�سات الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�سمان جودة التعليم وفقا للملحق 
رقم )1( املرفق.

املــادة الثالثــــة 

يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�سمان جودة التعليم وفقا 
للملحق رقم )2( املرفق.
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املــادة الرابعــة 

تتبع الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�سمان جودة التعليم، جمل�س الوزراء.

املــادة اخلام�سة

يكون مقر الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�سمان جودة التعليم فـي محافظة م�سقط، 

ويجوز بقرار من جمل�س الإدارة اإن�ساء فروع لها فـي املحافظات الأخرى.

املــادة ال�ساد�سة

يكون للهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�سمان جودة التعليم رئي�س تنفيذي بالدرجة 

اخلا�سة ي�سدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين.

املــادة ال�سابعـة

واخلا�ســة،  احلكوميــة  العالــي  التعليــم  وموؤ�س�ســـات  واخلا�ســة،  احلكومية  املـدار�س  تلتــزم 

وغريهما من اجلهات املعنية، بالأنظمة واملعايري والإجراءات اخلا�سة بالعتماد الأكادميي 

و�سمان جودة التعليم التي ت�سعها الهيئة، كما تلتزم مبوافاة الهيئة مبا تطلبه من بيانات 

واإح�ساءات تراها �سرورية ملمار�سة اخت�سا�ساتها.

املــادة الثامنــة 

املخ�س�سات  كافة  التعليم  جودة  و�سمان  الأكادميي  لالعتماد  العمانية  الهيئة  اإلى  توؤول 

والأ�سول واحلقوق واللتزامات واملوجودات اخلا�سة باملديرية العامة لتقييم املدار�س فـي 

وزارة الرتبية والتعليم.

املــادة التا�سعــة 

املديرية  موظفو  التعليم  جودة  و�سمان  الأكادميي  لالعتماد  العمانية  الهيئة  اإلى  ينقل 

العامة لتقييم املدار�س بوزارة الرتبية والتعليم، بذات درجاتهم املالية، وذلك وفقا للتن�سيق 

الذي يتم بني الرئي�س التنفيذي للهيئة ووزير الرتبية والتعليم.
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املــادة العا�ســرة 

ي�ستبدل بعبارة "الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي"، اأينما وردت فـي القوانني واملرا�سيم 

ال�سلطانية، عبارة "الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�سمان جودة التعليم".

املــادة احلادية ع�سرة

العمانيـة  الهيئـة  بهــا فـي  املعمــول  الوظيفيــة واملاليــة والقــرارات  باللوائــح  العمـل  ي�ستمر 

لالعتماد الأكادميي و�سمان جودة التعليم، اإلى حني �سدور قانون اخلدمة املدنية املوحد.

املــادة الثانية ع�سرة

التعليم  جودة  و�سمان  الأكادميي  لالعتماد  العمانية  الهيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ي�سدر 

العمل  ي�ستمر  ت�سدر  اأن  واإلى  املر�سوم،  هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  والقرارات  اللوائح 

باللوائح والقرارات القائمة، ومبا ل يتعار�س مع اأحكام هذا املر�سوم.

املــادة الثالثة ع�سرة 

يلغى نظام الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي املرفق باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2010/54 

مع  يتعــار�س  اأو  املرفقني،  وامللحقني  املر�ســوم  هذا  يخالف  ما  كل  يلغى  كما  اإليه،  امل�سار 

اأحكامهما.

املــادة الرابعة ع�سرة

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

�سـدر فـي : 29 من جمادى الأولى �سنــة 1442هـ
املـوافــــق : 13 من ينايـــــــــــــــــــــر �سنــة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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امللحق رقم )1(

اخت�سا�سات الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�سمان جودة التعليم

1 - و�ســع نظــام وطنــي ل�سمــان جـــودة التعليــم املدر�ســي والتعليــم العايل بال�سلطنــة مبــا 
ي�سمن له ال�ستمرار فـي املحافظة على امل�ستوى الذي يحقق املعايري الدولية، وت�سجيع 

املوؤ�س�سات التعليمية على بناء اأنظمتها الداخلية ل�سمان اجلودة.
2 - تقويـــم املــدار�س احلكوميــة واخلا�ســة، وذلــك وفقــا للمعاييــر والإجــراءات التــي ت�سعهــا 

الهيئــة.
للمعايري  وفقا  وذلك  واخلا�سة،  العايل احلكومية  التعليم  وبرامج  موؤ�س�سات  اعتماد   -  3

والإجراءات التي ت�سعها الهيئة.
4 - تدقيق جودة الربامج التاأ�سي�سية العامة.

فيه،  العمانية  املوؤهالت  واإدراج  للموؤهالت،  ال�سامل  الوطني  الإطار  وتطوير  اإعداد   -  5
ومواءمة املوؤهالت الأجنبية والدولية معه.

6 - ن�سر نتائج عمليات �سمان اجلودة والعتماد، ونتائج اإدراج املوؤهالت فـي الإطار الوطني 
ومواءمتها معه، وذلك وفقا لل�سوابط التي ت�سعها الهيئة.

7 - تدريــب الكــوادر التعليميـة، وذلـك فـي جمــال �سمــان جـودة التعليم املدر�سي والعايل 
والإطار الوطني للموؤهالت.

8 - اقتــراح م�سروعــات القوانيــن واملرا�سيــم ال�سلطانيــة، واإ�ســدار اللوائــح والقــرارات ذات 
ال�سلة باخت�سا�سات الهيئة.

9 - تعزيز، وتطوير التعاون فـي الخت�سا�سات املتعلقة بالهيئــة مـع غريهــا مــن اجلهــات 
املعنية فـي الدول واملنظمات واملوؤ�س�سات الإقليمية والدولية املتخ�س�سة.

10 - متثيــل ال�سلطنــة فـي املوؤمتــرات والفعاليــات والجتماعات الإقليمية والدولية املتعلقة 
باخت�سا�سات الهيئة.

11 - اأي اخت�سا�سات اأخرى مقررة مبقت�سى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية.
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ا

امللحــق رقــم ) 2 (

جودة التعليم 
ميي و�ضمان 

الهيكل التنظيمي للهيئة العمانية لالعتماد الأكاد

لإدارة
جمل�س ا

ي
الرئي�س التنفيذ

املديرية العامة 

طوير
ط والت

طي
خ

للت

جودة  
مركز �ضمان 

يل
التعليم العا

)مديرية عامة(

جودة 
مركز �ضمان 

التعليم املدر�ضي
)مديرية عامة(

املديرية العامة 

لالإطار الوطني للموؤهالت

املديرية العامة 

لل�ضوؤون الإدارية واملالية
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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 - 

امل�سلحــــة  ال�سلطــــان  قــــوات  وقـــادة  واملعالـــي  ال�سمـــو  اأ�سحــاب  مــن  لعــدد  اأو�سمــة  مبنــــح 

و�سرطــة عمـــان ال�سلطانيـــة والأجهـــزة الع�سكريـــة والأمنيـــة الأخـــرى واملبينــــة اأ�سماوؤهــــم 

)ح�سب القائمة املرفقة(. 

اأول : و�ســام ال�سلطـــان قابـــو�س ) الدرجــة الأولـــى (

      1 - �ساحب ال�سمو ال�سيد �سهــــــاب بن طــــــارق اآل �سعيــد

     2 - معالــي الفريــق اأول �سلطــان بن حممـــد النعمانــــي

      3 - معالــي الفريــق �سعيـــد بن علــــي بن زاهـــر الهاللـي

     4 - معالــــي الفريـــــــــق ح�ســــــن بن حم�ســــــن ال�سريقـــــــي

      5 - معالـــــــــــــــي حممــــــــــــــــــد بــن نا�ســــــــــــــــر الرا�سبــــــــــــــــــي

       6 - الفريق الركن اأحمد بن حارث بن نا�سر النبهاين

ثانيــا : و�ســام الأجمــاد الع�سكــري ) الدرجــة الأولـــى (

1 - معالــي الفريق جناب ال�سيد منذر بن ماجد اآل �سعيد
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ثالثا : و�ســام ال�سلطـــان قابـــو�س ) الدرجــة الثانيــة (

1 - اللواء الركن مطر بن �سامل بن را�سد البلو�سـي

2 - اللواء الركن طيار مطر بن علي بن مطر العبيداين

3 - اللواء الركن بحري عبداللـه بن خمي�س الرئي�سي

4 - اللــــواء الركـــن خليفـــــــة بن عبداللــــه اجلنيبــــــــي

5 - اللـــواء الركـــــن عامـــــــــر بن �سالـــــــــــــم العمـــــــــــــري

6 - اللــــواء الركـــــن �سالــــــــــم بن م�سلــــــــــم قطــــــــــــــــــــــن

7 - اللـــواء طيــــــــــار �سالــــــــــح بن حميــــــــــد ال�سيابــــــــي

8 - اللــــواء حمـــــــــــــــد بن �سليمــــــــــــــــــــان احلامتــــــــــــــــــــي

9 - اللـــــــواء �سليمــــــــــــــان بن حممــــــــــــد احلارثــــــــــــــــــــي

10 - اللــــــواء عبداللـــــــــــــــه بن علــــــــــــــــــــي احلارثــــــــــــــــي

11 - اللــــــواء اأحمــــــــــــــــــــد بن علــــــــــــــــــــي ك�ســــــــــــــــــــــــــــوب

12 - اللـــــواء الركــــــن غ�ســــــــن بن هــــــــــالل العلــــــوي

13 - اللــــواء الركـــــن حمــــــــــد بن نا�ســــــــــر النبهانـــــي

14 - العميــد اأول حممــــــــــد بن حمــــــــــد ال�سارمــــــــــي

وذلك تقديــرا مــن لـــــدن جاللتــــــه اأيــــــده اللــــه لدورهــــــم فــــــي تاأديـــــــة الواجــــــب الوطنـــــي

وقـد �سدر اأمر املنــح بتاريــخ 27 مـــن جمـــادى الأولى 1442هـ ، املوافــــــق 11 مـن ينايــــر 2021م.
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هيئــة البيئــة
قـــرار 

رقــم 2021/13
ب�سـاأن حظـر حيازة وا�ستخـدام اأدوات واأجهـزة 

ال�سيد الـربي والتعقـب ومحاكـاة اأ�سـوات الطيـور واحليوانـات الربيـة

ال�سلطانـــي  باملر�ســوم  ال�ســادر  التلــــوث  ومكافحـــة  البيئـــة  حمايـــة  قانــون  اإلــى   ا�ستنــادا 
رقــــم 2001/114،

واإلـى قانـون املحميـات الطبيعيـة و�سـون الأحيـاء الفطريـة ال�سـادر بـالـمـر�سـوم ال�سلطانـي 
رقــم 2003/6،

اخت�سا�ساتهـا،  وحتديــد  البيئـــة،  هيئة  باإن�ساء   2020/106 رقـم  ال�سلطانـي  املر�سـوم  واإلى 
واعتماد هيكلها التنظيمي،

ال�سادرة  الفطرية  الأحياء  و�سون  الطبيعية  املحميات  لقانون  التنفيذية  الالئحة  واإلى 
بالقرار الوزاري رقم 2007/110،

وبنــاء عــلى ما تـقت�سيــه املـ�سـلـحـة الـعـامـة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يحظـر حيــازة وا�ستخــدام اأدوات واأجهزة ال�سيد الربي والتعقب ومحاكـاة اأ�سوات الطيور 
والعلمية  التنظيميـة  لالأغـرا�ض  امل�ستخـدمـة  تلك  ال�سلطنة، عدا  فـي  الربية  واحليوانات 

والبحثية امل�سرح بها من هيئة البيئة.

املــادة الثانيــــة

وحتديـد  بالهيئة،  املخت�سني  قبل  من  الطلــب  تقيـيـم  بعد  الت�سريح  البيئة  هيئة  ت�سدر 
الغر�ض من ا�ستخدام الأدوات والأجهزة، وذلك بالن�سبة لكل حالة على حدة.

املــادة الثالـثــــة

ي�سري الت�سريح ملدة �سنة واحدة، ويلتزم امل�سرح له بتجديد الت�سريح قبل انتهاء مدته 
املحددة، وفـي حـال عـدم الـرغبـة فـي التجـديـد يقوم بت�سليم الأدوات والأجهزة امل�سرح بها 

�سابقا لهيئة البيئة اأو البلد امل�ستورد منها فـي حــال الإعــارة. 
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املــادة الرابعــة
حت�ســل هيئــة البيئــة ر�ســـوم اإ�ســدار ت�سريــح حيــازة وا�ستخــدام اأدوات واأجهــزة ال�سيـــد الـبــري 
امللحــق  فـــي  اأ�ســوات الطيــور واحليوانــات الربيــة وفقــا للر�ســوم املحــددة  والتعقـــب وحمـاكـــاة 

رقم )1( املرفق بهذا القرار.

املــادة الخام�سـة

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�ص عليها فـي قانـون حمايـة البيئــة ومكـافـحـة التـلـوث ،
اآخر،  اأي قانون  اأو  اإليهما،  امل�سار  الفطريـة،  الأحـيـاء  الطبيعيـة و�سـون  املحمـيـات  وقـانـون 
تفـر�ص غرامـة اإداريـة علـى كـل مـن يخـالـف اأحكـام هـذا القرار على النحو املحدد فـي امللحق 

رقم )2( املرفق بهذا القرار.

املــادة ال�ساد�ســة

الأدوات والأجهزة  فـي  والت�سرف  للتحفظ  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ  البيئة  تتولى هيئة 
التي مت �سبطها عند خمالفة اأحكام هذا القرار، وذلك وفـق الإجـراءات املقررة قانونا.

املــادة ال�سابعــــة

يجوز لهيئة البيئة �سحـب الت�سريح ب�سفـة موؤقتـة، اأو نهـائيـة فـي حال ال�سـتـمـرار بـارتـكـاب 
املخـالـفـات املنـ�سو�ص علـيـهـا فـي املادة اخلام�سة من هذا القرار، وذلك بعد ا�ستنفاد توقيع 

الغرامة الإدارية.

املــادة الثامنــــــة

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

�ســدر فـي : 28 من جمادى الأولـى 1442هـ

املـوافـــــق : 12 من ينايــــــــــــــــــــــر 2021م 

            د. عبدالـله بن علي العمري 
                                                                                                    رئيــــــــــ�ص هــيـئــــــــــة الــــبيئـــــــــــة 
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امللحـق رقم )1(

ر�صوم اإ�صدار ت�صريح حيازة وا�صتخـدام اأدوات واأجهـزة ال�صيـد الـربي

 والتعقـب وحمـاكـاة اأ�صوات الطيور واحليوانات الربية
 للأغرا�ض التنظيمية والعلمية والبحثية

الـفـئــة
الفرتة الزمنيـة 

للت�صريـــح

الر�صـم بالريال العماين 
)اإ�صـدار / جتـديـد / بدل فاقد ( 

للت�صـريـح

)5( خم�سـة �ســــنــــــة واحدة الأفراد

امل�ؤ�س�سات وال�سركات 
التجارية 

)20( ع�سرون�ســــنــــــة واحدة

امللحق رقم )2(
املخالفـات والغرامـات الإداريـة 

الــغــــرامــــــة بالريال العماين الــمــخــــالـــفـــــة

)200( مـائتـانحيـازة اأدوات اأو اأجـهـزة غـري م�سرح بها 
لـكــل اأداة اأو جــهــــاز

)500( خم�سمـائـةا�ستخدام اأدوات اأو اأجهزة بغر�ض ال�سيد
لــكــل اأداة اأو جــــهـــــــاز

ا�ستخدام اأدوات اأو اأجهزة بدون ت�سريـح 
اأو ت�سريـح منتهـي ال�سلحيـة للأغـرا�ض 

التنظيميــــة والعلميـــة والبحثيـــــة

)200( مـائتـان
لـكــل اأداة اأو جــهــــاز

)300( ثلثمائـةمــخــالـــفــــة �صـــروط الـتـ�صــريــح
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اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

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 : 140008
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية ، م�ست�سفيات ، الرعاية ال�سحية ، العالج الطبيعي ، خدمات طب 
، امل�ساعدة الطبية ،  ، التمري�س الطبي ، اجلراحة التقوميية  الأ�سنان ، خدمات دور التمري�س 
خدمات فنيي الب�سريات ، خدمات امل�سحات ، خدمات بنوك الدم ، الن�سائح ال�سيدلنية ، خدمات 
خدمات   ، اجل�سدي  اليذاء  مر�سى  تاأهيل  اعادة   ، ال�سناعي  التلقيح  خدمات   ، النف�س  علماء 
الإخ�ساب خارج اجل�سم ، خدمات التطبيب عن بعد ، خدمات املنتجعات ال�سحية ، خدمات العناية 
باجلمال ، اإعداد ال�سيدلين للو�سفات ، خدمات العالج ، تاأجيـــر املعدات الطبية ، خدمات 
مراكز ال�سحة ، معاجلة النطق ، ا�ست�سارة �سحيـــة ، خدمات تقومي الأ�سنان ، ن�سائح طبية 
لالأفراد ذوي الإعاقة ، الفح�س الطبي خا�سة للك�سف عن ومعاجلة الأمرا�س املهنية فـي 

وقت مبكر من م�سارها ، الرعاية التمري�سية فـي املنزل ، املعاجلة اليدوية لالأع�ساب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز العناية التغذوية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140411
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فا�سن ليف �ستايل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140984

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التموين بالطعام وال�سراب ، خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عزائم املدد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141234

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق )بيع النظارات ال�سم�سية والطبية والعد�سات الال�سقة وم�ستلزماتها( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املركز التخ�س�سي للعيون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141450

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة ح�سابات مواقع التوا�سل الجتماعي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو املهند الغاب�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141451

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التعليم فـي   ، خدمات الرتبية والتعليم )التعليم الأ�سا�سي وما بعد ال�سا�سي )مدر�سة(( 

املدار�س الداخلية )التعليم الأ�سا�سي وما بعد ال�سا�سي )مدر�سة(( ، خدمات التعليم التي 

توفرها املدار�س )التعليم الأ�سا�سي وما بعد ال�سا�سي )مدر�سة(( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبعاد للتعليم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141453

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات مكاتب تاأمني القامة الفنادق والنزل ، خدمات النزل ، خدمات اأماكن اقامة ال�سياح ، 

خدمات الفنادق ، حجز النزل ، احلجز فـي الفنادق ، خدمات خميمات العطالت اماكن اقامة ، 

تاأجري املباين املتنقلة ، حجز اماكن القامة املوؤقتة ، خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبعاد لل�سياحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141464

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جنمة احلفل العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141466

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية ، اإعداد ال�سيدلين للو�سفات ، خدمات الطب التكميلي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز م�سقط الرائد الطبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141467

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات مكياج ، زيوت عطرية من الكباد ، م�ستح�سرات جتميل ، كولونيا ، بخور ، 

عنا�سر ا�سا�سية لعطور الزهور ، م�ستح�سرات تبخري عطور ، زيوت للعطور والروائح .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سناء الكون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141553

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تعبئة مواد غذائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : زاد الرميــــــ�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141556

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فـي  بالتجزئة  )البيع  وال�ست�سفائية  الطبية  لالأغرا�س  مغذية  �سيدلنية  م�ستح�سرات 

)البيع  �سيدلنية  م�ستح�سرات   ، )ال�سيدليات(  ال�سيدلنية  للمواد  املتخ�س�سة  املتاجر 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيدلية الأخ�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141574

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املزن الربونزية لالأزياء واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141575

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتارة املالب�س اجلاهزة والأحذية واحلقائب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأركون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141576

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البناء )مقاولت البناء والت�سييد( تنظيف املباين ، ور�سة اإ�سالح و�سيانة ال�سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : درة النور العايل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141577

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اللوؤلوؤة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13

-52-



اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141578

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات )بيع ال�سيارات اجلديدة وامل�ستعملة( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأبو تركي املتحدة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141579

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

والتمور(  الطازجة  للفواكه واخل�سراوات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  متور )البيع 

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملنتجات املخابز واحللويات ال�سكرية البيع بالتجزئة 

فـي املتاجر املتخ�س�سة للمك�سرات والنب والتوابل والعطارة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبراج الرحاب احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13

-53-



اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141580

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سل املركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة رحاب اجلابري العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141581

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأجماد فنجاء للتطوير واخلدمات الإدارية والتجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13

-54-



اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141582

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات البيع باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية 

 ، الهدايا  لوائح  ت�سجيل  خدمات   ، الطبية  والإمدادات  وال�سحية 

الت�سويق ال�ستهدافـي ، خدمات اإدارة الأعمال املوؤقتة ، خدمات التجزئة لالأعمال الفنية التي 

تقدمها املعار�س الفنية ، خدمات امل�ساعدة الإدارية فـي ال�ستجابة لنداءات العطاءات ، الت�سويق 

فـي  املكتب  معدات  تاأجري   ، املوؤ�س�سات  مع  التوا�سل  خدمات   ، الربجميات  ن�سر  اإطار  فـي 

من�ساآت العمل امل�سرتك ، خدمات ال�سغط التجاري ، توفري مراجعات امل�ستخدم لالأغرا�س 

التجارية اأو الإعالنية ، توفري ت�سنيفات امل�ستخدمني لالأغرا�س التجارية اأو الإعالنية ، 

تنميط امل�ستهلك لأغرا�س جتارية اأو ت�سويقية ، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال ، ا�ستف�سارات 

عن الأعمال ، خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير ، خدمات وكالت املعلومات التجارية ، 

حتليل اأ�سعار التكلفة ، تاأجري الآلت واملعدات املكتبية ، حما�سبة ، اإعداد تقارير احل�سابات 

اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية ، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال ، عر�س ال�سلع ، امل�ساعدة فـي 

 ، الأعمال  تقييم   ، ال�سوق  درا�سات   ، العينات  توزيع   ، ال�سناعية  اأو  التجارية  الأعمال  اإدارة 

اإدارة  فـي  امل�سورة  خدمات   ، عامة  عر�س  خدمات   ، الختزال   ، الأعمال  ابحاث   ، تنظيم  ا�ست�سارات 

الأعمال ، خدمات اإعداد مناذج الدعاية والإعـالن اأو ترويج املبيعات ، اأبحاث الت�سويق ، اإدارة امللفات 

املربجمة ، ا�ست�سارات الأعمال املهنية ، التنبوؤات القت�سادية ، تنظيم املعار�س لغايات جتارية 

اأو دعائية ، اإعداد ك�سوف الرواتب ، خدمات نقل الأعمال ، ترويج املبيعات لالآخرين ، خدمات 

ال�سكرتارية ، معاجلة الن�سو�س ، تنظيم ال�سرتاكات فـي ال�سحف لالآخرين ، اإدارة اأعمال 

الفنادق ، اإدارة اأعمال فناين الأداء ، جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ، تنظيـــــم 

 ، واإعـالنية  لغايات جتارية  ، تنظيم معار�س مهنية  بيانات حا�سوب  فـي قواعد  معلومات 

الإعـالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب ، خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين �سراء 

�سلع وخدمات لأعمال اخرى ، البحث عن املعلومات فـي ملفات حا�سوب لالآخرين ، تاأجري 

-55-



اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

�سلع  ، عر�س  الأ�سعار  املقارنة بني  ، خدمات  و�سائل العالم  فـي  والإعـالن  للدعاية  وقت 

على و�سائل العالم لغايات البيع بالتجزئة ، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي 

اختيار املنتجات اأو اخلدمات ، تنظيم ال�سرتاكات فـي خدمات الت�سالت ل�سالح الغري ، 

املعاجلة الدارية لطلبات ال�سراء ، معاجلة الإدارة التجارية لرتخي�س �سلع وخدمات الغري ، 

، عرو�س  والإعـالن  الدعاية  لغايات  التخطيط   ، الح�سائيات  ، جتميع  الفوترة  خدمات 

تاأجري   ، الهاتف  الت�سويق عرب  ، خدمات  الـت�سويق  تنظيم  الرتويجية  لالأغرا�س  الأزياء 

منا�سب للبيع ، توفري معلومات الت�سال لتجارة والأعمال ، حت�سني حمرك البحث لتعزيز 

املبيعات ، حت�سني احلركة فـي مواقع الإنرتنت ، خدمات الو�ساطة التجارية ، اإدارة الأعمال 

ملوردي اخلدمات املتعاقدين ، التفاو�س وعقد ال�سفقات التجارية حل�ساب الغري ، حتديث 

و�سيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية ، خدمات اإدارة م�ساريع الأعمال مل�ساريع 

اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة   ، الإنرتنت  مواقع  طريق  عن  الأعمال  معلومات  توفري   ، البناء 

مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها ، ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري الإداري لل�سركات ، 

فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية اأو اإعالنية ، اإدارة برامج امل�سافرين املنتظمني ، برامج 

اإدارة ولء امل�ستهلكني ، حتديث و�سيانة البيانات فـي ال�سجالت ، جتميع فهار�س املعلومات 

لغايات جتارية اأو دعائية ، خدمات الو�ساطة فـي قطاع الأعمال للتوفيق بني امل�ستثمرين 

املحتملني فـي القطاع اخلا�س ورواد الأعمال الباحثني عن متويل ، اإنتاج برامج الت�سوق 

عن بعد ، ال�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات الت�سال فـي جمال العالقات العامة ، الرتويج 

لل�سلع واخلدمات من خالل رعاية الأحداث الريا�سية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع �سفد للخدمات اللوج�ستية املتكاملة والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141583
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإر�ساد ال�سفن ، النقل اجلوي ، النقل لأغرا�س ال�سعاف ، 
خدمات قطر املركبات املعطلة ، تاأجري ال�سيارات ، النقل 
، النقل مبراكب التنزه ،  ، النقل باحلافالت  بال�سيارات 

اأو  بعربات اجلر  النقل   ، ال�سفن  انقاذ   ، النقل  اأو  ، اجلر  تك�سري اجلليد   ، القوارب  تاأجري 
 ، ال�سفن  فـي  ال�سم�سرة   ، ال�سلع  تغليف   ، والتنزيل  التحميل  العتالة   ، الطرود  ت�سليم   ، الدفع 
تنظيم رحالت بحرية ، خدمات النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية ، تفريغ احلمولة ، ت�سليم 
الب�سائع ، خزن الب�سائع ، مواقف ال�سيارات ، التخزين ، تاأجري امل�ستودعات ، النقل بوا�سطة 
 ، ، تاأجري حجريات الأطعمة املجمدة  ، تاأجري الكراجات  النقل البحري  ، عقود  العبارات 
تاأجري املركبات ، تاأجري احلافالت ، ا�ستئجار ال�ساحنات ، نقل الأثاث ، النقل ، النقل بوا�سطة 
القوارب ، ترتيب الرحالت ال�سياحية ، نقل ركاب ، قطر اأو جر ، اإعادة تعومي ال�سفن ، حجز 
النقل   ، الو�سول  ميناء  فـي  ال�سحن  اأجرة  دفع   ، الجرة  ب�سيارات  النقل   ، ال�سفر  مقاعد 
 ، ال�سحن  ال�سم�سرة فـي   ، القوارب  ، تخزين  ، خدمات النتقال  امل�سافرين  ، نقل  البحري 
ال�سم�سرة فـي النقل ، خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع ، معلومات التخزين ، معلومات 
النقل ، تاأجري حاويات التخزين ، احلجز للنقل ، احلجز لل�سفر ، تغليف الب�سائع ، ت�سليم 
 ، ، تاأجري كرا�سي املقعدين  الب�سائع بالطلب الربيدي  ، ت�سليم  ت�سليم ال�سحف   ، الر�سائل 
 ، الكرتونيا  املحفوظة  امل�ستندات  اأو  للبيانات  املادي  التخزين   ، وتفريغها  ال�سفن  حتميل 
ت�سليم الزهور ، تاأجري املجمدات ، خدمات التعبئة ، النقل اللوجي�ستي ، تاأجري الطائرات ، 
تاأجري حافالت ، تاأجري حمركات الطائرات ، تاأجري اأنظمة املالحة ، توفري تعليمات ال�سياقة 
لغايات ال�سفر ، خدمات تغليف الهدايا ، تاأجري اجلرارات ، تخزين الأمتعة ، ترتيب خدمات 
نقل الركاب لالآخرين عرب تطبيق عرب الإنرتنت ، ترتيب تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر 

لالأ�سخا�س امل�سافرين اإلى اخلارج ، خدمات ال�سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع �سفد للخدمات اللوج�ستية املتكاملة والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141584

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

خدمات املطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اجلادة ال�سابعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141585

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات خمترب علمي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خمتربات اجلودة الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141586

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سروق حلبان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141589

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة روائع اجلنوب الذهبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141595

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات تبخري عطور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : علي حممود اأحمد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141651

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم الديكور الداخلي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الت�ساميم الفاخرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141653

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التوجيه املهني ، ن�سائح تعليمية اأو تدريبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سذا �سيف الهنائية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141654

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جنيب الزدجايل للم�ساريع احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141655

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حما�سبة ، تدقيق احل�سابات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيف اليعربي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141656

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأم مالك لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141657

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�س ، اأحذية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مقا�سد غال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141658

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة ، �سابون ، �سناعة عطور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : وحي الطبيعة اخلالبة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141660

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سد ال�سامخ للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141661

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الإطارات الداخلية ، اإطارات �سيارات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الورد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141663

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة دانة ال�سعادة للتجارة املقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141665

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأدوات معملية وتعليمية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التقنيات الدولية الغري حمدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15

-65-



اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141667

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة واإ�سالح الدراجات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأبجدية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141669

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بي�س ، حلوم دواجن غري حية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سره الرواحية و�سركائها

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141670

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بذور ال�سم�سم توابل ، )طحن ال�سم�سم واملك�سرات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة خطوط البداية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141671

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ب�سمة ح�سني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141677

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مالب�س ، اأحذية ، قبعات اأغطية للراأ�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأركان الذوق الرفيع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141682

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات اإدارة الأعمال املوؤقتة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع الغيالين احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141683

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات اإدارة الأعمال املوؤقتة )اإدارة وتوجيه الأعمال( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأنفال جند للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141685

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات ال�سيارات )اإ�سالح وتركيب زينة واك�س�سورات املركبات وتنجيد مقاعد املركبات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سيم الوقيبة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141686

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تغليف ال�سلع والب�سائع .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اإبداع اليا�سمني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141687

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ح�سن بن حممد بن اأحمد ال�سيزاوي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141688

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مزايا البلد التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141689

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املركبات امل�ستعملة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة حمد بن حمدان اخلاطري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141701

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات   ، الزهور  لعطور  ا�سا�سية  عنا�سر   ، عطور  زهور  خال�سات   ، معطر  خ�سب 

تبخري عطور ، زيوت للعطور والروائح ، م�سك ل�سناعة العطور ، عطور ، �سناعة عطور ، 

اأعواد البخور ، معطر هواء مع اأعواد )عيدان( خ�سبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حال الوطن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141702

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اليقني امللكي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141703

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سمة ال�سروق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141704

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع العطور وم�ستح�سرات التجميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة وجوه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141706

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 )برادات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : القرحة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141731

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مروج الب�ستان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141735

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املجوهرات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع حلة القرين املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141736

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات مكياج ، مكياج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع طالل احلاج الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141737

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عيادة طبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ست�سفى الأمل للطب النف�سي وعالج الإدمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141738

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات احلمامات الرتكية ، خدمات �سالونات التجميل ، خدمات ت�سريح ال�سعر ، امل�ساعدة 

الطبية ، خدمات العالج .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �ساللة احلديثة للخدمات الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141739

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتب اإداري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اإليت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141742

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة املالب�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة جبال الكامل  للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141744

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم برامج حا�سوبية ، حتديث برامج حا�سوب ، �سيانة برامج حا�سوب ، حتليل اأنظمة 

 ، حا�سوبية  برامج  حتميل   ، الإنرتنت  مواقع  تفعيل   ، حا�سوب  اأنظمة  ت�سميم   ، حا�سوب 

النظام  تطوير   ، الربجميات  ن�سر  اإطار  فـي  الربجميات  تطوير   ، الداخلي  الت�سميم 

م�سادقة  خدمات   ، بعد  عن  الت�سالت  تقنيات  جمال  فـي  اأبحاث   ، للكمبيوتر  ال�سا�سي 

امل�ستخدم با�ستخدام التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مواهب الإبداع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141745

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الت�سنيعية  العمليات  فـي  امل�ستخدمة  بخالف  منظفات   ، الهواء  تعطري  م�ستح�سرات 

ولغايات طبية ، م�ستح�سرات نقع الغ�سيل والكي ، �سابون لإزالة الروائح الكريهة ، معطر 

هواء مع اأعواد )عيدان( خ�سبية ، م�ستح�سرات تنظيف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البيان العاملية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/17
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اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141748

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الفنادق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة فنادق الباطنة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141749

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع املالب�س اجلاهزة والعطور وم�ستح�سرات التجميل والبخور والأحذية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مملكة امل�ساريع املتحدة للتجارة الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/17

-79-



اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141752

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حلن اجلنوب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141753

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الإن�ساء ، الإ�سراف على اإن�ساء املباين ، البناء ، ا�ست�سارات اإن�سائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سند للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141754

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خل ، كاكاو ، �ساي ، نودلز معكرونة رقيقة ، �ساغو ، دقيق التابيوكا ، م�سروبات ا�سا�سها القهوة ، 

بن ا�سطناعي ، م�سروبات كاكاو باحلليب ، معكرونة ، دقيق ال�سعري ، خل البرية ، اأرز ، �سعريية 

معكرونة ، �سوبا ، ملح ، بهارات ، اع�ساب حمفوظة ، ع�سل نحل ، خمرية )وم�سحوق اخلبيز( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة الوطنية للتوزيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141755

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت التوظيف .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سمال لالأنظمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/19
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اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141756

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زجاج مطلي بالف�سة مرايا ، )بيع الزجاج وت�سنيعه( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأنهار العاملية للزجاج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141773

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سوق جتاري .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة املرتابطون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141818

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

للعناية  جتميل  م�ستح�سرات   ، التجميل  لأغرا�ض   ، لو�سن  غ�سولت   ، جتميلية  كرميات 

بالب�سرة ، م�ستح�سرات العناية بال�سعر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الأنوار الع�سرية لالأعمال واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134780

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التبغ واأدوات املدخنني والثقاب .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأماري�ض كومار ماتو

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الفجرية ، �ض.ب : 4936 ، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/29

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 828 ر.ب : 112 روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137088
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 , اللوحي  احلا�سوب  �سا�سات   , الذكية  الهواتف  �سا�سات   , الذكية  للهواتف  عر�ض  �سا�سات 
الهواتف الذكية , الهواتف , الهواتف املحمولة والنقالة , احلوا�سيب , احلوا�سيب اللوحية , 
اأجهـــزة الت�ســـال الإلكرتونيـــة الرقميـــة القابلـــة لالرتـــداء , اأجهـزة الت�سال الإلكرتونية 
الرقمية القابلة لالرتداء املتمثلة بالهواتف الذكية وال�ساعات الذكية والأجهزة الطرفية 
اخلا�سة باحلوا�سيب , الأربطة الذكية , اأربطة ال�ساعات الذكية , ال�ساعات الذكية , اأ�ساور 
اليد الذكية , اأ�ساور اليد الذكية املتمثلة مبتتبعات احلركة وال�ساعات الذكية , الكامريات 
 , البطاريات  �ساحنات   , لل�سحن  القابلة  البطاريات   , املحمولة  الو�سائط  م�سغالت   , الرقمية 
 , الراأ�ض  �سماعات   , الأذن  �سماعات   , اللوحية  للحوا�سيب  البطاريات   , للهواتف  البطاريات 
 , ال�سوت  مكربات   , اللوحية  واحلوا�سيب  الذكية  والهواتف  النقالة  للهواتــــف  حمافــــظ 
 , البيانات  كابالت   , الال�سلكية  واملكربات  ال�سمعية  املكربات  وبالتحديد  ال�سوت  مكربات 
كابالت الناقل الت�سل�سلي العاملي )يو ا�ض بي( , كابالت الناقل الت�سل�سلي العاملي )يو ا�ض 
بي( للهواتف , كابالت لنقل ال�سور وال�سوت , برامج احلا�سوب , تطبيقات الهاتف الذكي 
القابلة للتنزيل , تطبيقات الهاتف الذكي القابلة للتنزيل لتعزيز نوعية �سورة املحتوى 
وتنزيلها على الهاتف الذكي وتعزيز نوعية �سورة �سا�سة الهاتف الذكي والكامريا , نظارات 
الواقع الفرتا�سي , نظارات الواقع الفرتا�سي املعزز , نظارات الواقع الفرتا�سي املعزز مع 
الكامريات املدجمة لال�ستخدام مع برامج الألعاب ولعر�ض املحتوى من الأجهزة النقالة 
واملحمولة والفيديوهات وال�سور واألعاب الفيديو وقراءة الكتب الإلكرتونية والطالع على 
املواقع الإلكرتونية واملحتوى على الإنرتنت , منتجات العر�ض القابلة لالرتداء , منتجات 
العر�ض القابلة لالرتداء واملتمثلة مبتتبعات احلركة و�سا�سات عر�ض الفيديو ونظام حتديد 
املوقع ) جي بيه ا�ض( واحلوا�سيب املتمثلة بال�ساعات الذكية واحلوا�سيب املتمثلة بالنظارات 
الذكية , �سا�سات عر�ض مرنة وقابلة للطي للهواتف املحمولة والنقالة والأجهزة اللوحية 
واحلوا�سيب اللوحية والأجهزة القابلة لالرتداء , �سا�سات عر�ض مرنة وقابلة للطي للهواتف 
لالرتداء  القابلة  والأجهزة  اللوحية  واحلوا�سيب  اللوحية  والأجهزة  والنقالة  املحمولة 
واملتمثلة بالهواتف الذكية وال�ساعات الذكية واأجزاء احلا�سوب القابلة لالرتداء , الهواتف 
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لالرتداء  القابلة  والأجهزة  اللوحية  واحلوا�سيب  اللوحية  والأجهزة  والنقالة  املحمولة 
املرنة والقابلة للطي , الهواتف املحمولة والنقالة والأجهزة اللوحية واحلوا�سيب اللوحية 
والأجهزة القابلة لالرتداء املرنة والقابلة للطي واملتمثلة بالهواتف الذكية وال�ساعات الذكية 
واأجزاء احلا�سوب القابلة لالرتداء , �سا�سات العر�ض باللوحات امل�سطحة , اأجهزة العر�ض 
الإلكرتونية باللوحات امل�سطحة , اأجهزة العر�ض الإلكرتونية باللوحات امل�سطحة واملرنة , 
اأجهزة العر�ض الإلكرتونية باللوحات امل�سطحة واملرنة للحوا�سيب والتلفزيونات , اأجهزة 
ل�ستقبال  املحمولة  الإلكرتونية  الأجهزة   , للثني  والقابلة  امل�سطحة  اإلكرتونية  العر�ض 
الإلكرتونية  الأجهـــزة   , الال�سلكــــي  الو�ســـول  عبـــر  وال�ســـوت  وال�سور  الن�سو�ض  وقراءة 
املحمولة ل�ستقبال وقراءة الن�سو�ض وال�سور وال�سوت عرب الو�سول الال�سلكي واملتمثلة 
 بالهواتف الذكية وال�ساعات الذكية واحلوا�سيب اللوحية واأجزاء احلا�سوب القابلة لالرتداء.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تي �سي تي موبايل يوروب ا�ض اإيه ا�ض

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اميوبلي لوكابيتول , بارك دي فونتاين , 55 افينيو دي ت�سامب بييغو , 

اف 92000 نانتري, فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/25

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 3806 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137280
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املحلى  الكعك  بيع  , خدمات متاجر  املوؤقت  الإيواء   , وامل�سروبات  الأطعمة  خدمات توفري 
من  املقدمة  اخلدمات   , )الدونت(  املحلى  الكعك  تقدم  التي  املطاعم  ومنها  )الدونت( 
 الكافيرتيات واملقاهي , خدمات املقاهي , خدمات املطاعم )لالأكل داخل اأو خارج املطعم( .
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 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عالمة كافية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ال�سارقـــــة - مويلـــح / ال�سارقة - خلف �سارع ال�سيخ خليفة بن زايد 

اآل نهيان , حمل رقم 3 ملك مي�سال جورج عزيز , الإمارات العربية 

املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/7/1

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 3806 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139680

فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدهانات والورني�ض والالكيه واملواد التي ت�ستخــــدم لوقايـــة املعــــادن من ال�سداأ واخل�سب 

من التلف واملواد امللونة ومواد ال�سباغة واملواد الكيماوية اخلا�سة بتثبيت الألوان واملعادن 

املتخذة �سكل األواح اأو امل�سحوق التي ت�ستخدم فـي النق�ض والزخرفة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة م�سنع اجلزيرة للدهانات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 1900 , خمي�ض م�سيط 61961 , اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 3806 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139681
فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واخل�سب  ال�سداأ  من  املعادن  لوقاية  ت�ستخدم  التي  واملواد  والالكيه  والورني�ض  الدهانات 
من التلف واملواد امللونة ومواد ال�سباغة واملواد الكيماوية اخلا�سة بتثبيت الألوان واملعادن 

املتخذة �سكل األواح اأو امل�سحوق التي ت�ستخدم فـي النق�ض والزخرفة .

 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة م�سنع اجلزيرة للدهانات 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 1900 , خمي�ض م�سيط 61961 , اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 3806 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139682
فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واخل�سب  ال�سداأ  من  املعادن  لوقاية  ت�ستخدم  التي  واملواد  والالكيه  والورني�ض  الدهانات 
من التلف واملواد امللونة ومواد ال�سباغة واملواد الكيماوية اخلا�سة بتثبيت الألوان واملعادن 

املتخذة �سكل األواح اأو امل�سحوق التي ت�ستخدم فـي النق�ض والزخرفة .

 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة م�سنع اجلزيرة للدهانات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 1900 , خمي�ض م�سيط 61961 , اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م       ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

�ض.ب : 3806 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139683
فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واخل�سب  ال�سداأ  من  املعادن  لوقاية  ت�ستخدم  التي  واملواد  والالكيه  والورني�ض  الدهانات 
من التلف واملواد امللونة ومواد ال�سباغة واملواد الكيماوية اخلا�سة بتثبيت الألوان واملعادن 

املتخذة �سكل األواح اأو امل�سحوق التي ت�ستخدم فـي النق�ض والزخرفة .

 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة م�سنع اجلزيرة للدهانات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب 1900 , خمي�ض م�سيط 61961 , اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 3806 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139684
فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واخل�سب  ال�سداأ  من  املعادن  لوقاية  ت�ستخدم  التي  واملواد  والالكيه  والورني�ض  الدهانات 
من التلف واملواد امللونة ومواد ال�سباغة واملواد الكيماوية اخلا�سة بتثبيت الألوان واملعادن 

املتخذة �سكل األواح اأو امل�سحوق التي ت�ستخدم فـي النق�ض والزخرفة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة م�سنع اجلزيرة للدهانات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب 1900 , خمي�ض م�سيط 61961 , اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 3806 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140750
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

والنب  وال�ساغو  والتابيوكا  والأرز  وال�سكر  والكاكاو  وال�ساي  النب 
واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق   , ال�سطناعي 
والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة , ع�سل النحل , الع�سل الأ�سود , 

اخلمرية , م�سحوق اخلبيز , امللح واخلردل , اخلل , ال�سل�سات )التوابل( , البهارات , الثلج .

 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة �سامل عبداللـه بن حمفوظ التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

 , , جدة   22241 : ال�سرقية 7771 ر.ب  البغدادية   , املدار�ض   , العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2143 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/10
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : بيانات للملكية الفكرية �ض.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 3806 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 126915
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأوراق م�سنوعة من الورق اأو البال�ستيك لتغليف الأطعمة , منا�سف للوجه من الورق , الورق , 
من�ســـورات مطبوعـــة , مناديـــل مـــن الورق لالإزالة م�ستح�سرات التجميل , ورق تواليت , 
ورق �سحي , منا�سف من الورق , ورق لف , ورق تغليف , ورق كتابة , قرطا�سية , ورق ن�سخ , 

�سفائح من الورق . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نقل اأخوان ذ.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 154 , عمان 11118 , الأردن 
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/3/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858  ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 126916
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 , الورق  , منا�سف للوجه من  الأطعمة  البال�ستيك لتغليف  اأو  الورق  اأوراق م�سنوعة من 
, ورق  التجميل  الورق لالإزالة م�ستح�سرات  , مناديل من  , من�ســـورات مطبوعـــة  الــــورق 
تواليت , ورق �سحي , منا�سف من الورق , ورق لف , ورق تغليف , ورق كتابة , قرطا�سية , 

ورق ن�سخ , �سفائح من الورق . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نقل اأخوان ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 154 عمان 11118, الأردن

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/3/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132444
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأبحاث البيولوجية , الأبحاث الكيميائية , الأبحاث الطبية , خدمة املختربات العلمية , 
الأبحاث العلمية .  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اخللية البيولوجية للمختربات والأبحاث الطبية ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع املطار , الق�سطل , عمان , الأردن

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/10/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 

-90-



اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133365
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

منتجات طبية و�سيدلنية .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيبال ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سيبال هو�ض , بينين�سول بزن�ض بارك , جانباترو كادام مارج , لوور . 

بارل , مومباي 400013 ماهارا�سرتا , الهند
تاريخ تقدمي الطلب : 2019/12/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 134215
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مناديل ورقية م�سربة بغ�سولت )لو�سن( �سيدلنية , مطهرات , مناديل ورقية معقمة , قطن 
لغايات طبية , قطن معقم , �ضمادات كتانية لغايات طبية , قطن معقم , قطن ما�ص , فوط 
, حفاظات  اأطفال  , مناديل  اأطفال  , حفاظات  �سراويل �سحية   , , كمادات �سحية  �سحية 

�سراويل لالأطفال , مناديل , �سراويل لالأطفال .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة نقل اأخوان ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 154 , عمان 11118 , الأردن

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/1/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135342
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 , الورق   , الورق  للوجه من  منا�سف   , الأطعمة  لتغليف  البال�ستيك  اأو  الورق  اأوراق م�سنوعة من 
من�سورات مطبوعة , مناديل من الورق لالإزالة م�ستح�سرات التجميل , ورق تواليت , ورق 
 , , ورق ن�سخ  , ورق كتابة , قرطا�سية  , ورق تغليف  , ورق لف  , منا�سف من الورق  �سحي 

�سفائح من الورق . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة العالمة الثالثية لال�ست�سارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 8877 , عمان 11117 , الأردن

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135343
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التحاليل  خدمات   , بها  املتعلقة  والت�سميم  البحث  وخدمات  والتقنية  العلمية  اخلدمات 
والأبحاث ال�سناعية , خدمات الت�ساميم ال�سناعية , اإدارة اجلودة وخدمات التوثيق .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة العالمة الثالثية لال�ست�سارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 8877 , عمان 11117 , الأردن

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/19

�ض.م.م      مركز م�سقط للملكية الفكرية  ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135345

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

قهوة , بن اإ�سطناعي , م�سروبات قهوة مع حليب , منكهات 

م�سروبات   , حممــ�ض  غيـــر  بن   , للقهوة  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات   , للقهوة 

اأ�سا�سها القهوة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة معروف لل�سناعات الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الق�سطل ال�سناعية - عمان , الأردن

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135346

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم املرتديال واللحوم باأنواعها واللحوم املعلبة وال�سجق الطازج والهامربجر والب�سطرمة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة املا�سة لت�سنيع اللحوم �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

اأم رمول , الديرة , �ض.ب:45702 دبي , الإمارات العربية املتحدة,  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135347

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

احللويات العربية وال�سرقية واحللويات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اأحمد حممد عبداللـه اأبو دبور واإخوانه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بناية رقم : 82 �سارع جثامة الكناين , اجلويدة , عمان , الأردن

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135348

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم املرتديال واللحوم باأنواعها واللحوم املعلبة وال�سجق الطازج والهامربجر والب�سطرمة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة املا�سة لت�سنيع اللحوم �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اأم رمول , الديرة , �ض.ب : 45702 دبي , الإمارات العربية املتحدة, 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135349
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم املرتديال واللحوم باأنواعها واللحوم املعلبة وال�سجق الطازج والهامربجر والب�سطرمة .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة املا�سة لت�سنيع اللحوم �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اأم رمول , الديرة , �ض.ب : 45702 دبي , الإمارات العربية املتحدة, 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/2/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136618
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات   , وال�سهرة  الدعاية  وكالت  خدمات   , الكمبيوتر  �سبكات  عرب  الدعاية  خدمات 
اإدارة الأعمال , خدمات الإدارة الفندقية , خدمات توفري املعونة اخلارجية  امل�ساعدة فـي 
الإدارة   , الإلكرتونية  املواقع  عرب  الأعمال  معلومات  توفري   , اإدارية(  )م�ساعدة  لالأفراد 
التجارية لرتاخي�ض الب�سائع واخلدمات ل�سالح الغري , خدمات ترويج املبيعات للغري , 
خدمات ال�ست�سارات اخلا�سة باإدارة الفراد , تنظيم ا�سرتاكات خدمات الت�سالت ل�سالح 
ال�ضيارات  وتاأجري  الطريان  وخطوط  واملنتجعات  للفنادق  الرتويجية  اخلدمات   , الغري 
وم�ساركة الوقت وال�سفر والجازات عرب نظام برامج املكافاآت , تنظيم وت�سغيل وال�سراف 
الدعاية  لأغرا�ض  الت�سجيعية  واحلوافز  املكافاآت  برامج   , العمالء  مكافاآت  برامج  على 
والرتويج التجاري , اخلدمات ال�ست�سارية والإدارية فـي جمال الفنادق وال�سفر وتخطيط 
ال�سفر وت�سغيل الأعمال املرتبطة بال�سياحة وال�سفر , خدمات الدعاية وخ�سو�سا ترويج 
و�سبكات  الإلكرتونية  الت�سال  و�سائل  عرب  الغري  ل�سالح  واخلدمات  الب�سائع  وت�سويق 
واأ�سعار  ال�سيارات  تاأجري  خدمات  اأ�سعار  مبقارنة  اخلا�سة  اخلدمات   , الب�سرية  اللياف 

تذاكر الطريان واأ�سعار تذاكر البواخر ال�سياحية واأ�سعار الإقامة املوؤقتة . 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ت�ساينا لو دجينغ هولدينغز )اإت�ض كيه( ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هوجن كوجن

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فالت/اآر اإم 1502 , 15/اإف , جافا كو مري �سال �سينرت , نو. 128 جافا 

رود , نورث بوينت , هونغ كونغ , هوجن كوجن
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136619
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات حتديث برامج الكمبيوتر , خدمات تاأجري.برامج الكمبيوتر , ال�ست�سارات املتعلقة 
مراقبة  خدمات   , الإنرتنت  عرب  البحث  حمركات  توفري  خدمات   , الكمبيوتر  بربامج 
اأنظمة الكمبيوتر عرب خا�سية النفاذ عن بعد , الربامج كخدمات )SaaS( , خدمات تخزين 
البيانات الإلكرتونية , خدمات ت�سميم وتطوير تطبيقات برجميات الهواتف املحمولة , 
 , الداخلي  الديكور  , ت�سميم  الكمبيوتر  والتطويـــر اخلا�ســة بربامج  الأبحــــاث  خدمــــات 
توفري مواقع الكرتونية متكن امل�ستخدمني من ن�سر اجلداول املقارنة وتقييم والتو�سيات 
اخلا�سة بالأحداث والأن�سطة فـي قطاع الفنادق واملنتجعات والطريان وتاأجري ال�سيارات 

وم�ساركة الوقت وال�سياحة وال�سفر وخدمات اإم�ساء الجازات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ت�ساينا لو دجينغ هولدينغز )اإت�ض كيه( ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هوجن كوجن

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فالت/اآر اإم 1502 , 15/اإف , جافا كو مري �سال �سينرت , نو. 128 جافا 

رود , نورث بوينت , هونغ كونغ , هوجن كوجن
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     

 العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136620
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برامج ت�سغيل اأجهزة الكمبيوتر امل�سجلة , تطبيقات الكمبيوتر امل�سجلة , تطبيقات برجميات 
الهواتف املحمولة القابلة للتنزيل , تطبيقات برجميات اأجهزة الكمبيوتر القابلة للتنزيل , 
برامج الكمبيوتر امل�سجلة , الأدوات الإلكرتونية واحلا�سوبية التي ميكن ارتدائها واملزودة 
بباقة من التطبيقات الإلكرتونية واحلا�سوبية , مبا فـي ذلك : معاجلة البيانات واملعلومات , 
ال�ساعات الذكية , النظارات الذكية , الع�سبات الذكية , قارئات الكرتونية للكتب , برجميات 
األعاب الكمبيوتر , برامج الكمبيوتر )تطبيقات قابلة للتنزيل( , تطبيقات برامج الكمبيوتر , 
واملقارنة  والتحليل  والتفتي�ض  البحث  امكانية  مل�ستخدميه  يتيح  الذي  التطبيق  وحتديدا 
جمال  فـي  اخلا�سة  الأ�سعار  ذات  وال�سفقات  واخل�سومات  الرتويحية  للعرو�ض  واحلجز 
 , الكمبيوتر  برامج  تطبيقات   , والإيواء  ال�سفر  وخدمات  ال�ستهالكية  واخلدمات  ال�سلع 
وحتديدا التطبيق الذي يتيح مل�ستخدميه اإمكانية الو�سول الى اخل�سومات واإمكانية اإعادة 

ال�سلع وا�ستبدالها ومواقع مقارنة اأ�سعار ال�سلع وتقييم املنتجات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ت�ساينا لو دجينغ هولدينغز )اإت�ض كيه( ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هوجن كوجن

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فالت/اآر اإم 1502 , 15/اإف , جافا كو مري �سال �سينرت , نو. 128 جافا 

رود , نورث بوينت , هونغ كونغ , هوجن كوجن
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136621
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الإيواء املوؤقت )الفنادق والنزل( , خدمات تاأجري الإقامة املوؤقتة , حجوزات الإقامة 
ا�ست�سافة  بيوت  , خدمات  الجتماعات  قاعات  تاأجري  املوتيالت خدمات  , خدمات  املوؤقتة 
اإيواء  خدمات   , بالأفراد  النهارية  العناية  خدمات   , املتقاعدين  بيوت  خدمات   , ال�سياح 
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احليوانات , خدمات تاأجري الكرا�سي واملوائد ومفار�سها واطقم الطعام وال�سراب , خدمات 
ميكن  التي  النقاط  اأو  الأميال  اكت�ضاب  اإمكانية  للعمالء  تتيح  التي  واملوتيالت  الفنادق 
على  احل�سومات  خالل  من  اأو  خمف�سة  باأ�سعار  الفنادق  غرف  ا�ستئجار  عرب  ا�سرتدادها 
اأ�سعار تذاكر الطريان وتاأجري ال�سيارات والرحالت البحرية والهدايا والهدايا التذكارية .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ت�ساينا لو دجينغ هولدينغز )اإت�ض كيه( ليميتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : هوجن كوجن
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : فالت/اآر اإم 1502 , 15/اإف , جافا كو مري �سال �سينرت , نو. 128 جافا 

رود , نورث بوينت , هونغ كونغ , هوجن كوجن
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/6/3

مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م      ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138775
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الإيواء املوؤقت )الفنادق والنزل( , خدمات تاأجري الإقامة املوؤقتة , حجوزات الإقامة 
ا�ست�سافة  بيوت  , خدمات  الجتماعات  قاعات  تاأجري  املوتيالت خدمات  , خدمات  املوؤقتة 
اإيواء  خدمات   , بالأفراد  النهارية  العناية  خدمات   , املتقاعدين  بيوت  خدمات   , ال�سياح 
احليوانات , خدمات تاأجري الكرا�سي واملوائد ومفار�سها واطقم الطعام وال�سراب , خدمات 
ميكن  التي  النقاط  اأو  الميال  اكت�ضاب  اإمكانية  للعمالء  تتيح  التي  واملوتيالت  الفنادق 
على  احل�سومات  خالل  من  اأو  خمف�سة  باأ�سعار  الفنادق  غرف  ا�ستئجار  عرب  ا�سرتدادها 
اأ�سعار تذاكر الطريان وتاأجري ال�سيارات والرحالت البحرية والهدايا والهدايا التذكارية .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ت�ساينا لودجينغ هولدينغز �سنغافور بي تي اأي . ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 باتريي رود , # 20-01 , �سنغافورة , 049909 , �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138776
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات حتديث برامج الكمبيوتر , خدمات تاأجري.برامج الكمبيوتر , ال�ست�سارات املتعلقة 
بربامج الكمبيوتر , خدمات توفري حمركــات البحـــث عرب الإنرتنــــت , خدمـــات مراقبــــة 
اأنظمة الكمبيوتر عرب خا�سية النفاذ عن بعد , الربامج كخدمات )SaaS( , خدمات تخزين 
البيانات الإلكرتونية , خدمات ت�سميم وتطوير تطبيقات برجميات الهواتــف املحمولة , 
خدمـــات الأبحـــاث والتطويـــر اخلا�ســـة بربامــج الكمبيوتــر , ت�سميــم الديكور الداخلي , 
توفري مواقع الكرتونية متكن امل�ستخدمني من ن�سر اجلداول املقارنة وتقييم والتو�سيات 
اخلا�سة بالأحداث والأن�سطة فـي قطاع الفنادق واملنتجعات والطريان وتاأجري ال�سيارات 

وم�ساركة الوقت وال�سياحة وال�سفر وخدمات اإم�ساء الجازات . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ت�ساينا لودجينغ هولدينغز �سنغافور بي تي اأي . ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 باتريي رود , # 20-01 , �سنغافورة , 049909 , �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138777
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات   , وال�سهرة  الدعاية  وكالت  خدمات   , الكمبيوتر  �سبكات  عرب  الدعاية  خدمات 
اإدارة الأعمال , خدمات الإدارة الفندقية , خدمات توفري املعونة اخلارجية  امل�ساعدة فـي 
الإدارة   , الإلكرتونية  املواقع  عرب  الأعمال  معلومات  توفري   , اإدارية(  )م�ساعدة  لالأفراد 
التجارية لرتاخي�ض الب�سائع واخلدمات ل�سالح الغري , خدمات ترويج املبيعات للغري , 
خدمات ال�ست�سارات اخلا�سة باإدارة الفراد , تنظيم ا�سرتاكات خدمات الت�سالت ل�سالح 
ال�ضيارات  وتاأجري  الطريان  وخطوط  واملنتجعات  للفنادق  الرتويجية  اخلدمات   , الغري 
وم�ساركة الوقت وال�سفر والجازات عرب نظام برامج املكافاآت , تنظيم وت�سغيل وال�سراف 
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الدعاية  لأغرا�ض  الت�سجيعية  واحلوافز  املكافاآت  برامج   , العمالء  مكافاآت  برامج  على 
والرتويج التجاري , اخلدمات ال�ست�سارية والإدارية فـي جمال الفنادق وال�سفر وتخطيط 
ال�سفر وت�سغيل الأعمال املرتبطة بال�سياحة وال�سفر , خدمات الدعاية وخ�سو�سا ترويج 
و�سبكات  الإلكرتونية  الت�سال  و�سائل  عرب  الغري  ل�سالح  واخلدمات  الب�سائع  وت�سويق 
واأ�سعار  ال�سيارات  تاأجري  خدمات  اأ�سعار  مبقارنة  اخلا�سة  اخلدمات   , الب�سرية  اللياف 

تذاكر الطريان واأ�سعار تذاكر البواخر ال�سياحية واأ�سعار الإقامة املوؤقتة . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ت�ساينا لودجينغ هولدينغز �سنغافور بي تي اأي . ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 باتريي رود , # 20-01 , �سنغافورة , 049909 , �سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138778
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برامج ت�سغيل اأجهزة الكمبيوتر امل�سجلة , تطبيقات الكمبيوتر امل�سجلة , تطبيقات برجميات 
الهواتف املحمولة القابلة للتنزيل , تطبيقات برجميات اأجهزة الكمبيوتر القابلة للتنزيل  
برامج الكمبيوتر امل�سجلة , الأدوات الإلكرتونية واحلا�سوبية التي ميكن ارتدائها واملزودة 
بباقة من التطبيقات الإلكرتونية واحلا�سوبية , مبا فـي ذلك: معاجلة البيانات واملعلومات  
ال�ساعات الذكية , النظارات الذكية , الع�سبات الذكية , قارئات الكرتونية للكتب , برجميات 
األعاب الكمبيوتر , برامج الكمبيوتر )تطبيقات قابلة للتنزيل( , تطبيقات برامج الكمبيوتر 
واملقارنة  والتحليل  والتفتي�ض  البحث  امكانية  مل�ستخدميه  يتيح  الذي  التطبيق  وحتديدا 
جمال  فـي  اخلا�سة  الأ�سعار  ذات  وال�سفقات  واخل�سومات  الرتويحية  للعرو�ض  واحلجز 
 , الكمبيوتر  برامج  تطبيقات   , والإيواء  ال�سفر  وخدمات  ال�ستهالكية  واخلدمات  ال�سلع 
وحتديدا التطبيق الذي يتيح مل�ستخدميه اإمكانية الو�سول الى اخل�سومات واإمكانية اإعادة 

ال�سلع وا�ستبدالها ومواقع مقارنة اأ�سعار ال�سلع وتقييم املنتجات . 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ت�ساينا لودجينغ هولدينغز �سنغافور بي تي اأي . ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سنغافورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 6 باتريي رود , # 20-01 , �سنغافورة , 049909 , �سنغافورة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140951

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

العتاد   , بها  املرتبطة  والربامج  الإلكرتوين  الربيد  برجميات   , حا�سوبية  برجميات 

كمبيوتر  , برجميات  الكمبيوتر  لت�سغيل  م�سجلة  برامج   , الرقمية  الأجهزة   , احلا�سوبي 

م�سجلة , برامج كمبيوتر)برجميات قابلة للتنزيل ( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نعامي ال�سالم للتجارة �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 122 ر.ب : 167 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141326

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 

املياه والأغرا�ض ال�سحية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ج�سيم كوماجنوتو كاندييل اترو

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 7192 عجمان , الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 828 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141327

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  لالإنارة  اأجهزة 

املياه والأغرا�ض ال�سحية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ج�سيم كوماجنوتو كاندييل اترو

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 7192 عجمان , الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : الطرق الفنية للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 828 ر.ب : 112 روي , �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141741

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأو  املوؤقتة  املطاعم   , والكافترييات  املقاهي  , وخا�سة  وامل�سروبات  الأطعمة  خدمات توفري 

اأو ال�سراب , املطاعم , مطاعم اخلدمة الذاتية ,  املتنقلة )الكانتينات( , التزويد بالطعام 

مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سارع الريف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 25 ر.ب : 400 , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/17

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141976

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

العطور , زيوت عطرية .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كنوز مزون للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 890 ر.ب : 319 , ولية �سحم , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/28

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : مركز م�سقط للملكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �ض.ب : 858 ر.ب : 131 احلمرية , �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 139076
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأو األواح  �سياجات قابلة للنقل ذات اإطار معدين تتميز ب�سياج معدين مت�سل ب�سل�سلة و / 
معدنية ذات اأ�سالك �سائكة لتاأمني املنطقة املحيطة ب�سكل موؤقت اأو دائم، م�سابك معدنية 
معدين  �سريط  املحيطة،  املنطقة  تاأمني  فـي  اال�ست�سعار  اأجهزة  اأ�سالك  مع  لال�ستخدام 
�سائكة،  اأ�سالك  املحيطة،  املنطقة  تاأمني  فـي  ال�ستخدامها  �سوكات  مع  م�ستمر  ملفوف 
�سريط االأ�سالك ال�سائكة، �سريط معدين �سائك لال�ستخدام فـي تاأمني املنطقة املحيطة 
ب�سكل موؤقت اأو دائم، �سريط معدين �سائك لال�ستخدام فـي تاأمني املنطقة املحيطة ب�سكل 
ال�سريط  لتخزين  اال�ستخدام  الإعادة  وقابلة  للنقل  قابلة  مقطورات  مع  دائم  اأو  موؤقت 
عند عدم متديده تباع كوحدة واحدة، �سريط معدين غري �سائك لال�ستخدام فـي تاأمني 
املنطقة املحيطة ب�سكل موؤقت اأو دائم مع مقطورات قابلة للنقل وقابلة الإعادة اال�ستخدام 
اأ�سالك  ملف   ، �سائكة  اأ�سالك  واحدة،  كوحدة  تباع  متديده  عدم  عند  ال�سريط  لتخزين 
�سائكة لال�ستخدام فـي تاأمني املنطقة املحيطة ب�سكل موؤقت اأو دائم، ملف اأ�سالك �سائكة 
اأو  يتميز مب�ست�سعر حركة متكامل لال�ستخدام فـي تاأمني املنطقة املحيطة ب�سكل موؤقت 
ب�سكل  املحيطة  املنطقة  تاأمني  فـي  لال�ستخدام  ال�سائكة  ال�سائكة  االأ�سالك  �سريط  دائم، 
دائم اأو موؤقت، االأ�سالك املعدنية ال�سائكة لال�ستخدام فـي تاأمني املنطقة املحيطة ب�سكل 
دائم اأو موؤقت، االأ�سالك احللزونية ال�سائكة لال�ستخدام فـي تاأمني املنطقة املحيطة ب�سكل 
دائم اأو موؤقت، اأوتاد ال�سياجات املعدنية، لوحة معدنية تتميز ب�سبكة من االأ�سالك ال�سائكة 
تتكون  املتحركة  املحيطة  املنطقة  الأمن  جمموعات  املحيطة،  املنطقة  تاأمني  لال�ستخدام 
ب�سكل اأ�سا�سي من ال�سياجات املعدنية والبوابات املعدنية و�سريط معدين �سائك تباع كوحدة 
ال�سريط عند عدم  لتخزين  اال�ستخدام  الإعادة  وقابلة  للنقل  قابلة  واحدة مع مقطورات 

متديده .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأاليد تيوب اآند كوندوت كوربوري�سن 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 16100 اأ�س. الثروب اأفينيو ، هارفـي ، اآي األ 60426 ، الواليات املتحدة 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14
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 : 139077
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حاويات معدنية للتخزين والنقل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سركة ال�سعودية للحديد وال�سلب )حديد(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سعودية

العربية  اململكة   ،31961 ، ، اجلبيل  ال�سناعية  املنطقة   ، �سارع 272  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/9/14
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 : 139770
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات االأبحاث والت�ساميم املت�سلة بها ، خدمات التحاليل 
واالأبحاث ال�سناعية ، خدمات ت�سميم وتطوير اأجهزة وبرامج الكومبيوتر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الطراد هاب دي ام �سي �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

اأبراج بحريات   ، ، جى  ، احلي   1 �سنرت  بزن�س  ، جمريا  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2103/ 04 
جمريا ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8
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 : 139772
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معاجلة املواد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الطراد هاب دي ام �سي �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية
اأبراج بحريات   ، ، جى  ، احلي   1 �سنرت  بزن�س  ، جمريا  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2103/ 04 

جمريا ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

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 : 139774
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإن�ساء املباين ، الت�سليح ، خدمات الرتكيب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الطراد هاب دي ام �سي �سي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية
اأبراج بحريات   ، ، جى  ، احلي   1 �سنرت  بزن�س  ، جمريا  العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 2103/ 04 

جمريا ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/10/8

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 : 140403
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املطاعم واحلانات وخدمات الفنادق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اوميغا انرتبراي�سيز ا�س.ايه.ار.ال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : لوك�سمبورجية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 12 �سي ، رو غيوم جاى.كرول ، ال-1882 لوك�سمبورغ ، لوك�سمبورج
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2

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 : 140404
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وحتليلها  وت�سورها  وتكاملها  ونقلها  البيانات  جمع  فـي  امل�ستخدمة  احلا�سوب  برجميات 
وتخزينها فـي جمال النفط والغاز ، برنامج كمبيوتر لال�ستخدام فيما يتعلق ب�سبكة من 
واأجهزة  االإلكرتونيات والربامج  واملباين املدجمة مع  املادية واالأجهزة واملركبات  االأ�سياء 
اال�ست�سعار واالت�سال بال�سبكة ، وكلها متكن هذه االأ�سياء واالأجهزة واملركبات واملباين من 

جمع وتبادل وابالغ البيانات فـي جمال النفط والغاز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : بيكر هيوز هولدينجز اإل اإل �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 17021 الدين وي�ستفايلد هي�سنت ، تي اك�س 77073 ، الواليات املتحدة 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/2
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 : 140473
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإدارة املكاتب ، خدمات االأعمال والن�ساطات  خدمات متاجر البيع بالتجزئة ، االإعالنات ، 
املكتبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : حممد ريا�س و�سريكه �س.م.م 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع رقم 4 ، املعبيلة ال�سناعية ال�سمالية ، ال�سيب ، حمافظة م�سقط ، 
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4

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 : 140475
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سجائر   ، االإلكرتونية  ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام   ، العطرية  الزيوت  بخالف   ، منكهات 
االإلكرتونية كبديل لل�سجائر التقليدية ، علب ال�سجائر االإلكرتونية ال�سيجار االإلكرتوين 
�سائل النيكوتني لل�سجائر االإلكرتونية ، ال�سجائر االإلكرتونية ، حماليل �سائلة لال�ستخدام 

فـي ال�سجائر االإلكرتونية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اك�س ال فاب ، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1506 دبليو �سارع 228 ، توران�س ، �سي ايه 90501 ، الواليات املتحدة 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4
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 : 140476
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سجائر   ، االإلكرتونية  ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام   ، العطرية  الزيوت  بخالف   ، منكهات 
االإلكرتونية كبديل لل�سجائر التقليدية ، علب ال�سجائر االإلكرتونية ال�سيجار االإلكرتوين 
�سائل النيكوتني لل�سجائر االإلكرتونية ، ال�سجائر االإلكرتونية، حماليل �سائلة لال�ستخدام 

فـي ال�سجائر االإلكرتونية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اك�س ال فاب ، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1506 دبليو �سارع 228 ، توران�س ، �سي ايه 90501 ، الواليات املتحدة 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4
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 : 140477
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سجائر   ، االإلكرتونية  ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام   ، العطرية  الزيوت  بخالف   ، منكهات 
االإلكرتونية كبديل لل�سجائر التقليدية ، علب ال�سجائر االإلكرتونية ال�سيجار االإلكرتوين 
�سائل النيكوتني لل�سجائر االإلكرتونية ، ال�سجائر االإلكرتونية، حماليل �سائلة لال�ستخدام 

فـي ال�سجائر االإلكرتونية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اك�س ال فاب ، ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1506 دبليو �سارع 228 ، توران�س ، �سي ايه 90501 ، الواليات املتحدة 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4
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 : 140478
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سجائر   ، االإلكرتونية  ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام   ، العطرية  الزيوت  بخالف   ، منكهات 
االإلكرتونية كبديل لل�سجائر التقليدية ، علب ال�سجائر االإلكرتونية ال�سيجار االإلكرتوين 
�سائل النيكوتني لل�سجائر االإلكرتونية ، ال�سجائر االإلكرتونية ، حماليل �سائلة لال�ستخدام 

فـي ال�سجائر االإلكرتونية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فيغاد ، انك 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 1506 دبليو �سارع 228 ، توران�س ، �سي ايه 90501 ، الواليات املتحدة 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4
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 : 140479
فـي الفئة 33 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�سروبات الكحولية ما عدا البرية ، جني .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيب�سميث ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اململكة املتحدة

اململكة   ، جاى  األ   42 دابليو  اجنلرتا   ، لندن   ، رود  كرانربوك   83  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/4
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 : 140702

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات �سيدالنية لعالج اأمرا�س وا�سطرابات الكبد واجلهاز اله�سمي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البيريو ايه بي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سويدية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ارفيد واجلرينز باكي 20 ، جوتبريج ، ال�سويد

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/9

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 : 140703

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات �سيدالنية لعالج اأمرا�س وا�سطرابات الكبد واجلهاز اله�سمي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البيريو ايه بي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سويدية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ارفيد واجلرينز باكي 20 ، جوتبريج ، ال�سويد

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/9

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

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

        

-111-



اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140704

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توفري موقع على �سبكة االإنرتنت باملعلومات واالأبحاث اخلا�سة باأمرا�س الكبد وحاالته .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البيريو ايه بي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سويدية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ارفيد واجلرينز باكي 20 ، جوتبريج ، ال�سويد

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/9

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 : 140707

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توفري موقع على �سبكة االإنرتنت باملعلومات واالأبحاث اخلا�سة باأمرا�س الكبد وحاالته . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البيريو ايه بي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سويدية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ارفيد واجلرينز باكي 20 ، جوتبريج ، ال�سويد

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/9

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 : 140708

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الكبد  وا�سطرابات  واأمرا�س  االأطفال  لدى  الكبد  اأمرا�س  جمال  فـي  والتطوير  البحث 

اأمرا�س الكبد لدى االأطفال  ال�سريرية فـي جمال  ، التجارب  واجلهاز اله�سمي االأخرى 

واأمرا�س وا�سطرابات الكبد واجلهاز اله�سمي االأخرى .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البيريو ايه بي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سويدية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ارفيد واجلرينز باكي 20 ، جوتبريج ، ال�سويد

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/9

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 : 140709

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات �سيدالنية لعالج اأمرا�س وا�سطرابات الكبد واجلهاز اله�سمي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البيريو ايه بي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سويدية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ارفيد واجلرينز باكي 20 ، جوتبريج ، ال�سويد

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/9

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 : 140795

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معجون اأ�سنان غري طبي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : كوجليت - بلموليف كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

 ،  10022 نيويــــــــورك  واليـــــــة   ، نيويــــورك   ، اأفينيــــــو  بـــــارك   300  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/11

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 : 140797

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التعليم والتدريب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بارمياتي ، 6340 بار - �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/11

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 : 140799
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سل براندز انرتنا�سيونال اأ جي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بارمياتي ، 6340 بار - �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/11

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 : 140827
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تخزين و ت�سليم املواد الغذائية ، تو�سيل طلبات الطعام ، كل ما �سبق مدرج فـي الفئة 39 .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جويل بي فودز كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فلبينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق العا�سر ، جوليبي بالزا بيلدينج ،10 اف اأورتيجا�س جونيور 

مانيال  ميرتو   ،1600 �سيتي  با�سيج   ، �سنرت  اورتيجا�س   ، افينيو 
الفلبني 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/12

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 : 140828
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وع�سائر  الفاكهة  م�سروبات   ، والغازية  املعدنية  املياه   ، كحولية  غري  م�سروبات   ، برية 
، كل ما  امل�سروبات  اأخرى ل�سنع  ال�سراب غري كحولية  املركز لتح�سري  ال�سراب  الفاكهة  

�سبق مت�سمن فـي الفئة 32 . 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق العا�سر ، جوليبي بالزا بيلدينج ،10 اف اأورتيجا�س جونيور 
مانيال  ميرتو   ،1600 �سيتي  با�سيج   ، �سنرت  اورتيجا�س   ، افينيو 

الفلبني 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/12

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 : 140829
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدقيق   ، وال�ساغو  التابيوكا   ، االأرز   ، اال�سطناعية  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
ال�ساحلة  الثلوج   ، واحللويات  واملعجنات  اخلبز   . احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
لالأكل ، ال�سكر ، الع�سل ، الع�سل االأ�سود ، اخلمرية ، اخلبز م�سحوق ، امللح ، اخلردل ، اخلل  

�سل�سة التوابل ، التوابل ، الثلج . 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق العا�سر ، جوليبي بالزا بيلدينج ،10 اف اأورتيجا�س جونيور 
مانيال  ميرتو   ،1600 �سيتي  با�سيج   ، �سنرت  اورتيجا�س   ، افينيو 

الفلبني 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/12

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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اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140830
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تخزين وت�سليم املواد الغذائية ، تو�سيل طلبات الطعام ، كل ما �سبق مدرج فـي الفئة 39 .
 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق العا�سر ، جوليبي بالزا بيلدينج ،10 اف اأورتيجا�س جونيور 
مانيال  ميرتو   ،1600 �سيتي  با�سيج   ، �سنرت  اورتيجا�س   ، افينيو 

الفلبني 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/12

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 : 140831
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برية، م�سروبات غري كحولية ، املياه املعدنية والغازية ، م�سروبات الفاكهة وع�سائر الفاكهة  
ال�سراب املركز لتح�سري ال�سراب غري كحولية اأخرى ل�سنع امل�سروبات ، كل ما �سبق مت�سمن 

فى الفئة 32 .

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق العا�سر ، جوليبي بالزا بيلدينج ،10 اف اأورتيجا�س جونيور 
مانيال  ميرتو   ،1600 �سيتي  با�سيج   ، �سنرت  اورتيجا�س   ، افينيو 

الفلبني 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/12

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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اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140832
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدقيق   ، وال�ساغو  التابيوكا   ، االأرز   ، اال�سطناعية  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
ال�ساحلة  الثلوج   ، واحللويات  واملعجنات  اخلبز   ، احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
لالأكل ، ال�سكر ، الع�سل ، الع�سل االأ�سود ، اخلمرية ، اخلبز م�سحوق ، امللح ، اخلردل ، اخلل ، 

�سل�سة )التوابل( ، التوابل ، الثلج وجميع مت�سمنات الفئة 30 .

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق العا�سر ، جوليبي بالزا بيلدينج ،10 اف اأورتيجا�س جونيور 
مانيال  ميرتو   ،1600 �سيتي  با�سيج   ، �سنرت  اورتيجا�س   ، افينيو 

الفلبني 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/12

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 : 140906
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بالوقود  )التزود  املركبات  خدمة  حمطات   ، ال�سيارة  غ�سيل   ، املركبات  واإ�سالح  �سيانة 
وال�سيانة( ، �سحن بطارية ال�سيارة ، ت�سحيم املركبات تلميع املركبات معاجلة �سد ال�سداأ 

للمركبات ، �سيانة املركبات ، تنظيف املركبات خدمات اإ�سالح اأعطال املركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دوجنفينج موتور كوربورا�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سبي�سيال رقم 1، دوجنفينج رود ، ووهان ايكونوميك اند تيكنولوجي 
ديفيلومبنت زون ، ووهان ، هوبي ، بي ار �سي ات�س ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16
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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اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140907
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيارات ، �ساحنات ، �سيارة كهربائية ، اأج�سام ال�سيارات ، حمركات للمركبات الربية ، هيكل 
ال�سيارة ، حافالت ال�سيارات تنجيد ال�سيارات الدوائر الهيدروليكية للمركبات ، ممت�سات 

�سدمات الأنظمة تعليق ، حماور للمركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : دوجنفينج موتور كوربوراي�سن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سبي�سيال رقم 1، دوجنفينج رود ، ووهان ايكونوميك اند تيكنولوجي 
ديفيلومبنت زون ، ووهان ، هوبي ، بي ار �سي ات�س ، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/16
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 : 140995
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برجر ، �سطائر همربغر ، ال�سطائر، منتجات الوجبات ال�سريعة التي حتتوي على اللحوم 
ومنتجات الوجبات ال�سريعة التي حتتوي على الدواجن .

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق العا�سر ، جوليبي بالزا بيلدينج ،10 اف اأورتيجا�س جونيور 
مانيال  ميرتو   ،1600 �سيتي  با�سيج   ، �سنرت  اورتيجا�س   ، افينيو 

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
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اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140997
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سريعة  الوجبات  ، خدمات مطاعم  املطاعم  ، خدمات  وال�سراب  الطعام  خدمات تقدمي 
واخلدمة الذاتية ، وخدمات املطاعم ، وخدمات الكافترييا ، وخدمات املقاهي .

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق العا�سر ، جوليبي بالزا بيلدينج ،10 اف اأورتيجا�س جونيور 
مانيال  ميرتو   ،1600 �سيتي  با�سيج   ، �سنرت  اورتيجا�س   ، افينيو 

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 : 140998
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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق العا�سر ، جوليبي بالزا بيلدينج ،10 اف اأورتيجا�س جونيور 
مانيال  ميرتو   ،1600 �سيتي  با�سيج   ، �سنرت  اورتيجا�س   ، افينيو 

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    
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اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140999
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سريعة  الوجبات  ، خدمات مطاعم  املطاعم  ، خدمات  وال�سراب  الطعام  خدمات تقدمي 
واخلدمة الذاتية ، وخدمات املطاعم ، وخدمات الكافترييا ، وخدمات املقاهي .

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق العا�سر ، جوليبي بالزا بيلدينج ،10 اف اأورتيجا�س جونيور 
مانيال  ميرتو   ،1600 �سيتي  با�سيج   ، �سنرت  اورتيجا�س   ، افينيو 

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 : 141001
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ال�سريعة  الوجبات  ، خدمات مطاعم  املطاعم  ، خدمات  وال�سراب  الطعام  خدمات تقدمي 
واخلدمة الذاتية ، وخدمات املطاعم ، وخدمات الكافترييا ، وخدمات املقاهي .

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق العا�سر ، جوليبي بالزا بيلدينج ،10 اف اأورتيجا�س جونيور 
مانيال  ميرتو   ،1600 �سيتي  با�سيج   ، �سنرت  اورتيجا�س   ، افينيو 

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
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اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141002
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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : الطابق العا�سر ، جوليبي بالزا بيلدينج ،10 اف اأورتيجا�س جونيور 

مانيال  ميرتو   ،1600 �سيتي  با�سيج   ، �سنرت  اورتيجا�س   ، افينيو 
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 : 141003
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات جتميل اجلفون ، املا�سكارا ، اأقالم حتديد احلواجب ، قلم العيون .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جورلني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : ب 68 افيني دو �سامب�س ايلي�س�س 75800 باري�س ، فرن�سا

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
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141004
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

نظام �سالمة املركبات على منت املركبة والذي يتكون من كامريات فيديو و�سا�سات لتح�سني 
روؤية ال�سائق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جينريال ال موتورز ال ال �سي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 300 ريني�سان�س �سنرت ديرتويت ميت�سيغان 48265 - 3000 الواليات 
املتحده االأمريكية 

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 : 141032
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية للوقاية والعالج من اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية واأمرا�س 
، امل�ستح�سرات ال�سيدالنية لعالج ال�سرطان والتخرث واأمرا�س  اجلهاز الع�سبي املركزي 
اجلهاز التنف�سي ، امل�ستح�سرات ال�سيدالنية لعالج ا�سطرابات الدم النادرة ، وامل�ستح�سرات 
ال�سيدالنية للوقاية والعالج من االأمرا�س املعدية مثل االلتهابات الفريو�سية والبكتريية .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جينزامي كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية
املتحدة  الواليات   ،  02142 ايه  ام  كامربيدج   ، �سرتيت  بيني   50  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 

االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/19

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

حـــــــق الأولويــــــــة : ) رقم االأولوية : 88925285 - تاريخ االأولوية : 2020/5/20 - بلد 
االأولوية : الواليات املتحدة االأمريكية(
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141115
فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وزيوت  واالإ�ساءة  التدفئة  وقود  حتديدا   ، البرتول  من  امل�ستقة  الت�سحيم  ومواد  القود 
 ، البنزين  ، حتديدا  املكررة  البرتولية  املنتجات   ، زيت خام   ، ال�سناعية  الت�سحيم لالآالت 
الت�سحيم  وزيوت  ال�سناعية  وال�سحوم  الزيوت  حتديدا   ، وم�ستقاتها  البرتولية  املنتجات 
الوقـــود   ، ال�سمــع  ومركبــات  املعدنيــة  وال�سمــوع  والنفط  املحركات  وزيوت  وال�سحوم 
، والبنزين   ، ووقود الديزل  ال�سيارات  ، ووقود  الهيدروكربونــي فـــي �سورة �سائلة وغازية 
البرتولية  االإ�ساءة  مواد   ، الربوبان  ووقود   ، البوتان  وغاز   ، واالإيثان   ، الطائرات  ووقود 

زيوت الت�سحيم اال�سطناعية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة قطر غاز للت�سغيل املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بامل تاور )اأ( ، اخلليج الغربي ، �س.ب : 22666 ، قطر
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23

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 : 141116
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

االإعالن واإدارة االأعمال وخدمات البيع بالتجزئة واجلملة املرتبطة ب�سناعة النفط والغاز .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة قطر غاز للت�سغيل املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بامل تاور )اأ( ، اخلليج الغربي ، �س.ب : 22666 ، قطر
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23

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 : 141117

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سغيل حقول النفط والغاز ، بناء هياكل الإنتاج وتخزين ونقل النفط اخلام والغاز ، حفر 

الآبار ا�ضتخراج النفط بناء خطوط اأنابيب النفط �ضخ النفط .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة قطر غاز للت�سغيل املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بامل تاور )اأ( ، اخلليج الغربي ، �س.ب : 22666 ، قطر
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23

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 : 141118

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الت�سحيم  ومواد  والفحم  والغاز  والوقود  والكهرباء  والكيماويات  النفط  وتخزين  نقل 

وال�ضحوم ، النقل عن طريق خطوط الأنابيب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة قطر غاز للت�سغيل املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بامل تاور )اأ( ، اخلليج الغربي ، �س.ب : 22666 ، قطر
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23

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 : 141119
فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معاجلة   ، البرتوكيماويات  تكرير  خدمات  امل�سفاة  خدمات  املواد  معاجلة  املواد  معاجلة 
منتجات امل�سافـي ، معاجلة النفط والغاز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة قطر غاز للت�سغيل املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بامل تاور )اأ( ، اخلليج الغربي ، �س.ب : 22666 ، قطر
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23

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 : 141120
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جمال  فـي  والتطويــر  البحــث   ، والغـــاز  النفــط  جمـــال  فـي  والتطويــر  البحــث  خدمات 
النفط،  اآبار  اختبار  خدمات   ، النفط  حقول  ا�ستك�ساف   ، والبرتوكيماويات  الكيماويات 
فـي  لالأ�سرار  املبكر  الت�سخي�س  وحتديدا:  الفنية  اال�ست�سارات   ، النفط  حقول  م�سوحات 
البحري  اجليولوجي  امل�سح  خدمات   ، للنفط  املو�سلة  واملعدات  وامل�سانع  النفط  حقول 
 ، لالآخرين  والتقارير  للوثائق  الفنية  الكتابة   ، الهند�سية  ال�سياغة   ، واالأر�سي  واجلوي 
والزيوت  الكيميائية  املواد  وت�سخي�س  حتليل   : وحتديدا  الكيميائية  املختربات  خدمات 
وال�سحوم وزيوت الت�سحيم ، اال�ست�سارات الفنية املهنية وحتديدا : اخلدمات اال�ست�سارية 
املتعلقة بتزييت و�سيانة املحركات واالآالت العاملة فـي جمال النفط والت�سميم ال�سناعي 
االت�سال  خدمات  اإجراء  اجليولوجي  واال�ستك�ساف  البحث   ، والبرتوكيماويات  للبرتول 
لت�سهيل تبادل املعلومات التقنية والتكنولوجية فـي �سناعات النفط ، ال�سناعات البرتولية 
الطبيعي وفـي  والغاز  النفط  التنقيب عن  املعلومات فـي جمال  ، توفري  والبرتوكيماوية 
تقدمي   ، امل�سروع  جدوى  درا�ســات   ، البديلــة  الطاقــة  م�ســادر  جمــال  فـي  البحوث  جمال 
اإلكرتونية على  بوابة  توفري   ، الطبيعي  والغاز  النفط  التنقيب عن  فـي جمال  املعلومات 
االإنرتنت لالأخبار التقنية والعلمية واملعلومات املتعلقة بال�سناعات البرتولية والكيميائية .

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة قطر غاز للت�سغيل املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان : بامل تاور )اأ( ، اخلليج الغربي ، �س.ب : 22666 ، قطر

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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 : 141121
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التنظيف  ، م�ستح�سرات  الغ�سيل  فـي  امل�ستخدمة  االأخرى  واملواد  التبيي�س  م�ستح�سرات 
االأ�سا�سية  والزيوت  العطور  �سناعة   ، طبي  غري  �سابون   ، والك�سط  واجللي  والتلميع 
وم�ستح�سرات التجميل غري الدوائية وم�ستح�سرات ال�سعر غري العالجية ، معاجني غري 

طبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي كيالن ا�س ايه ا�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 65 �سارع ال بويتي 75008 باري�س ، فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23

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 : 141122
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الدعاية واالإعالن ، خدمات اإدارة االأعمال ، خدمات تويل وت�سيري �سوؤون االأعمال 
خدمات الوظائف املكتبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : باي كيالن ا�س ايه ا�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 65 �سارع ال بويتي 75008 باري�س ، فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23

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 : 141124
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ساعد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تو�سيبا اليفيتور كابو�سيكي كاي�سا 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

 ، كاناجاوا  �سي   - كاوا�ساكي  -كو  �سايواي  ت�سو  ريكاوا  34 هو   -  72 العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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 : 141125
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإ�سالح امل�ساعد ، �سيانة امل�ساعد ، تركيب امل�ساعد .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : تو�سيبا اليفيتور كابو�سيكي كاي�سا 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : يابانية

 ، كاناجاوا  �سي   - كاوا�ساكي  -كو  �سايواي  ت�سو  ريكاوا  34 هو   -  72 العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 
اليابان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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 : 141126
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات البيع بالتجزئة ، خدمات البيع بالتجزئة اإلكرتونيا عرب االإنرتنت ، خدمات متاجر 
البيع بالتجزئة ومتاجر البيع بالتجزئة على االإنرتنت فيما يتعلق باحلا�سوب ، املنتجات 
واالإك�س�سوارات االإلكرتونية والرتفيهية ، املالب�س الن�سائية ، املالب�س الرجالية ، مالب�س 
املواد  واملجوهرات    ، االأزياء  اإك�س�سوارات   ، واملحافظ  ، احلقائب  القدم  واألب�سة   ، االأطفال 
، املفرو�سات ،  العطرية ، م�ستح�سرات الزينة ال�سائلة ، م�ستح�سرات التجميل ، واالأثاث 
اأدوات املائدة ، اأواين الطهي ، االأواين املنزلية ، واالإ�ساءة ، تخطيط احلفالت ، وااللعاب ، 
الدمى واالألعاب ، القرطا�سية ، الكتب والر�سوم الهزلية ، املو�سيقى ، ا�سطوانات الت�سجيالت 
االأفالم ، التلفاز ، ال�سينما ، اخلدمات الت�سويقية والرتويجية ، خدمات الرتويج للمبيعات  
ترويج ل�سلع وخدمات االآخرين ، خدمات التنظيم ، خدمات الت�سغيل واالإ�سراف على برامج 

والء العمالء وبرنامج احلوافز  ، خدمات بطاقات الوالء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فريجني انرتبرايز�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بريطانية

 ، بي  ان   6  2 يو  دبل  لندن  روود  هارو   179 بيلدينج  باتيل�سيب  ذا   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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 : 141127
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الريا�سية  االأن�سطة  ، خدمات  والرتفيه   ، التدريب  توفري  ، خدمات  التعليمية  اخلدمات 
والثقافية ، خدمات حجز وبيع التذاكر للعرو�س ، ال�سينما ، واحلفالت املو�سيقية ، امل�سرح  
املتعلقة  املعلومات  خدمات   ، الن�سر  خدمات   ، الريا�سية  واالألعاب  املهرجانات  فعاليات 
اأو  االإنرتنت  اأو  بيانات احلا�سوب  االإنرتنت من قاعدة  املقدمة على  الرتفيه،  اأو  بالتعليم 
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االإنرتنت )غري  االإلكرتونية على  املن�سورات  ، خدمات توفري  الراديو  اأو  التلفاز  بوا�سطة 
االإلكرتونية  الكتب  ن�سر  خدمات  االأخرى،  واملطبوعات  الكتب  ن�سر   ، للتحميل(  القابلة 
واملجالت على �سبكة االإنرتنت ، خدمات املهرجانات املو�سيقية ، تنظيم املهرجانات املو�سيقية  
تنظيم الفعاليات الريا�سية ، وفعاليات الرفاهية والرتفيه ، تنظيم الفعاليات الريا�سية ، 
وفعاليات الرفاهية والرتفيه املتعلقة بجمع التربعات اخلريية والرتويج ، خدمات توفري 

املعلومات وتقدمي الن�سائح املتعلقة بكل ما ذكر �سابقا .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فريجني انرتبرايز�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : بريطانية

 ، بي  ان   6  2 يو  دبل  لندن  روود  هارو   179 بيلدينج  باتيل�سيب  ذا   : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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 : 141128
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ستح�ســرات   ، املناعــة  جهــاز  وا�سطرابــات  اأمــرا�س  لعــالج  ال�سيدالنيــة  امل�ستح�ســرات 
ال�سيدالنية لعالج االأمرا�س واال�سطرابات االلتهابية ، امل�ستح�سرات ال�سيدالنية امل�سادة 

لاللتهابات ، امل�ستح�سرات ال�سيدالنية لعالج اأمرا�س الدم واأمرا�سه وا�سطراباته .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ريجل فارما�سوتيكال�س ، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

كاليفورنيا    ، فران�سي�سكو  �سان  �ساوث  بوليفارد  فيتريان�س   1180  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
94080 ، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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 : 141129
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زيت الزيتون ، زيت الزيتون البكر املمتاز ، زيت الزيتون النقي ، زيت الزيتون النقي ذات 
اجلودة العالية ، زيت الزيتون للطعام ، زيوت البذور واملنتجات امل�ستقة من زيت الزيتون .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االأمرية ل�سناعة املواد الغذائية ذ.ذ.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع امللك في�سل ، املنطقة ال�سناعية االأولى ، ال�سارقة ، االإمارات 
العربية املتحدة 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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 : 141130
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املواد   ، طبية  الأغرا�س  ال�سحية  امل�ستح�سرات   ، والبيطرية  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات 
املكمالت   ، لالأطفال  الغذاء   ، البيطري  اأو  الطبي  تهيئتها لال�ستخدام  التي مت  الغذائية 
االأ�سنان،  الالزمة حل�سو  املواد  الت�سميد،  ومواد  الل�سقات   ، واحليوان  لالإن�سان  الغذائية 
ال�سمع الطبي لالأ�سنان ، املطهرات  ، م�ستح�سرات الق�ساء على الكائنات ال�سارة ، الفطريات 

واالأع�ساب ال�سارة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأراي بايوفارما اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

املتحدة  الواليات   ،  80301 اأو  �سي  بولدر،  �سرتيت  والنات   2300  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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 : 141131
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املواد   ، طبية  الأغرا�س  ال�سحية  امل�ستح�سرات   ، والبيطرية  ال�سيدالنية  امل�ستح�سرات 
املكمالت   ، لالأطفال  الغذاء   ، البيطري  اأو  الطبي  تهيئتها لال�ستخدام  التي مت  الغذائية 
االأ�سنان،  الالزمة حل�سو  املواد  الت�سميد،  ومواد  الل�سقات   ، واحليوان  لالإن�سان  الغذائية 
ال�سمع الطبي لالأ�سنان ، املطهرات ، م�ستح�سرات الق�ساء على الكائنات ال�سارة ، الفطريات 

واالأع�ساب ال�سارة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأراي بايوفارما اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

املتحدة  الواليات   ،  80301 اأو  �سي  بولدر،  �سرتيت  والنات   2300  : العنــــــــــــــــــــــــــــوان 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/11/23
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 : 141511
فـي الفئة 26 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سابك  ال�سعر.  قطع   ، ال�سعر  اإك�س�سوارات  ال�سعر  زينة  امل�ستعار،  �سعر  ال�سعر،  باروكات 
ال�سعر  و�سالت ال�سعر. باروكات من �سعر اآدمى ، دانتيل وتطريز ، �سرائط وجديلة ، االأزرار 

واخلطافات و والدبابي�س واالإبر ، زهور ا�سطناعية . 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة مايلز لتجهيز ال�سعر امل�ستعار �س ذ م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع رقم 26 - القوز ال�سناعية 2 - م�ستودع رقم 3 ملك بلدية دبي - 
اإمارة دبي ، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9
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 : 141512

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املالب�س ، األب�سة القدم ، اأغطية الراأ�س .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال. ايه. جري انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : 844 موراجا درايف ، لو�س اجنلو�س ، كاليفورنيا 90049 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل : �سابا ��سركا�ؤهم للملكية الفكرية �س.م.م

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 129250

فـي الفئة  32 من اأجل ال�سلع/ اخلدمات :

منتجات املياه .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :  �سياء جمان الوطنية �س.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �س.ب :321 ر.ب : 318 ، �الية الر�ستاق ، محافظة جنوب الباطنة ، 

�سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2019/6/11
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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 : 109527
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/8/30م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1196 فـي 2017/5/29م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركـــــــة مطعــــــم ع�سيـــــر تايــــــم - ح�سيـــــــن عبــــــــدالر�ســــــــا      
كرا�سي و�سريكه

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : اأبو حال وملك للتجارة �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : عربي ، حمافظة الظاهرة ، �سلطنة عمان
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 10/5/ 2020م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 120724
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/12/22 م 
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1362 فـي 2020/10/18م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : علي بن حممد بن علي البلو�سي للتجارة
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سقر بن حممد بن علي البلو�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب :81 ر.ب : 325

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 1/4/ 2021م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 126191

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/12/24م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1287 فـي 2019/3/31م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : �سركة جنيف املتحدة للتجارة �ص.م.م

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : موؤ�س�سة الربقان العاملية للتجارة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب : 29 ر.ب :211

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/12/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/13م
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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 )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 105329
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2017/5/4م
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1176 فـي 2017/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : م�ساريع اأمرية املع�سري للتجارة
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : عبداللـه احلجري للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �سلطنة عمان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2021/1/12م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/14م

 
 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 115383
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2018/4/23م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1231 فـي 2018/2/19م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق : جنم روي الوطنية
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية : قا�سم �سيخاين واإخوانه 

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : م�سقط , �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل : �سلطنة عمان
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة : 2021/1/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/14م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23438

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/6/15م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 769 فـي 2004/6/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كيتوكا اوي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : كون�سولي�س تكنلوجي اوي اإيه بي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : فنلندية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : ايريتي 12 بي ، 01510  فانتا ، فنلندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : فنلندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2004/3/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/7م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23439

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 19

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/12/10م  

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كيتوكا اوي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : كون�سولي�س تكنلوجي اوي اإيه بي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : فنلندية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : ايريتي 12 بي ، 01510  فانتا ، فنلندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : فنلندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2004/3/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/7م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23438

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/6/15م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 769 فـي 2004/6/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كون�سولي�س تكنلوجي اوي اإيه بي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ايليماتيك غروب اوي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : فنلندية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : ايروالنتي 2 ، اأف اأي 37800 ، تويجاال ، فنلندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : فنلندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2006/8/18م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/7م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23439

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 19

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/12/10م  

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : كون�سولي�س تكنلوجي اوي اإيه بي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ايليماتيك غروب اوي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : فنلندية – التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : ايروالنتي 2 ، اأف اأي 37800 ، تويجاال ، فنلندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : فنلندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2006/8/18م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/7م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23438

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/6/15م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 769 فـي 2004/6/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اأفاتون اأوي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ايليماتيك غروب اوي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : فنلندية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : ايروالنتي 2 ، اأف اأي 37800 ، تويجاال ، فنلندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : فنلندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2009/12/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/7م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة : 23439

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 19

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل : 2004/12/10م  

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 770 فـي 2004/7/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق : اأفاتون اأوي

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية : ايليماتيك غروب اوي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة : فنلندية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : ايروالنتي 2 ، اأف اأي 37800 ، تويجاال ، فنلندا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل : فنلندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة : 2009/12/1م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/7م
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املديرية العامة للجريدة الر�سمية

ا�ستــــدراك

تنـــوه املديرية العامة للجريدة الر�سمية اإلى اأنـــه قـد وقـع خطاأ مـادي عنــــد ن�سـر اإعـــالن 

اجلريــدة  فـــي  املن�ســور   ، ت�سامنية   - للتجارة  الرخاء  درب  ل�سركة  الت�سفيــة  اأعمــال  بدء 

الر�سميــة العدد )1368( ، ال�سادر بتاريـخ 13 ربيع الثاين 1442هـ ، املوافق 29 نوفمرب 2020م ، 

اإذ ورد ا�سم ال�سركة كالآتي :

دروب الرخاء للتجارة - ت�سامنية

وال�سحيـــــــح هــــــــــو :

درب الرخاء للتجارة - ت�سامنية

لـــذا لـــزم التنويـــه . 

املديرية العامة للجريدة الر�سمية
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منـــاء القاب�ضــة

اإعــالن طــرح مناق�ضــة

تدعو �سركة الكهرباء القاب�سة �ش.م.ع.م  امل�سانع املتخ�س�سة لتقدمي عرو�سها للمناق�ستني 
التاليتني :

ر�ضوم/ثمن 
م�ضتندات 
املناق�ضة

)ريال عماين(

اآخر موعد 
لتقدمي العطاءات
)الوقت والتاريخ(

اآخر موعد 
للح�ضول على 

م�ضتندات 
املناق�ضة

ا�ضم املناق�ضـــــــــة رقم املناق�ضة

2000/- 14 فرباير 2021 31 دي�سمرب 2020
اتفاقية توريد منتجات 
املحوالت الكهربائية  

ملجموعة مناء
NG/2020/01

2000/- 14 فرباير 2021 31 دي�سمرب 2020
اتفاقية توريد منتجات 

املفاتيح الكهربائية  
ملجموعة مناء

NG/2020/02

تقدم العرو�ش فـي مظروف واحد مغلق ومختوم بال�سمع االأحمر معنون با�سم "رئي�ش --
جلنة املناق�سات الداخلية" ومكتوب عليه رقم وا�سم املناق�سة من اخلارج على اأال يكتب 

على املظروف ا�سم �ساحب العطاء وما ي�سري اإليه .

يجب اأن يحتوي هذا الظرف على ثالثة اأظرف فـي داخله )العرو�ش( مع كتابة رقم املناق�سة --
وا�سم ال�سركة امل�ساركة عليها كما هو م�سار اإليه اأدناه :                    

             1 - العر�ش املايل .

             2 - العر�ش الفني . 

             3 - وثيقة التاأمني . 
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تو�ســـع العــــرو�ش فـــي �سنـــدوق املناق�ســات فـــي �سالــة اال�ستقبــال مببنــى منـــاء القاب�سة --
قبل ال�ساعة )12.00( م�ساء بتوقيــــت ال�سلطنــــة بتاريخ 14 فرباير 2021م .

يرفــق مع كــل عطــاء تاأميــن موؤقـت فـي �ســورة �سمان م�سرفـي اأو �سيك م�سدق عليه --
من اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة بقيمة مائة األف ريال عماين و�ساري املفعول ملدة 
رئي�ش جلنة املناق�سات   " )120( يوما من اآخر موعد لتقدمي العرو�ش ويعنون با�سم 
الداخلية مناء القاب�سة " ، وكل عطاء ال ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر فـيه .

ال�سركة غري ملزمة بقبول اأقل عطاء اأو اأي عطاء اآخر .--

--. )www.nama.om/tenders( الت�سجيل للمناق�سة يتم من خالل املوقع االإلكرتوين لل�سركة

يودع مبلغ ال�سراء )املبلغ غري قابل لال�سرتجاع( فـي ح�ساب �سركــة الكهرباء القاب�سة --
فــــي بنــــك م�سقـــط علـــى رقــــم : ) 018-010776440-0423( الفـــرع الرئي�ســـــي ، وعلى 

امل�سرتي ت�سجيل ا�سم موؤ�س�سته عند اإيداع املبلغ مع ذكر رقم املناق�سة .

 يتم االإيداع فـي اآخر يوم �سراء قبل ال�ساعة )12.00( ظهرا .--

فـي حال ا�ستالم الوثيقة بالنيابة عن �سركة اأخرى: يجب على الراغبني ب�سراء وثيقة --
املناق�سة تقدمي تفا�سيل با�سم ال�سخ�ش وا�سم املتقدم بالعطاء / ال�سركة . 

منـــاء القاب�ضــة �ش.م.ع.م

بنايـة )بيت�ش وان( - الطابق الثالث - ال�ضاروج - القرم - محافظة م�ضقط

�ش.ب : 850  ر.ب : 116 �ضلطنة عمان

هاتــف : 24559276 - 24559277 - 24559200 968+

Email : Yasmeen.allawati@Holding.nama.om

Fatima.ALAgmi@Holding.nama.om
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اإعــالن 

متديد فرتة بيع مناق�ضة

تنوه مناء القاب�سة امل�سانع املتخ�س�سة عن متديد فرتة البيع للمناق�ستني التاليتني :

ر�ضوم/ثمن 
م�ضتندات املناق�ضة
)ريال عماين(

اآخر موعد 
لتقدمي العطاءات
)الوقت والتاريخ(

اآخر موعد 
للح�ضول على 

م�ضتندات 
املناق�ضة

ا�ضم املناق�ضـــــــــة رقم املناق�ضة

2000/- 14 فرباير 2021 11 يناير 2021
اتفاقية توريد منتجات 
املحوالت الكهربائية  

ملجموعة مناء
NG/2020/01

2000/- 14 فرباير 2021 11 يناير 2021
اتفاقية توريد منتجات 
املفاتيح الكهربائية  

ملجموعة مناء
NG/2020/02

EXTENSION OF TENDER SALES ANNOUNCEMENT
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع اأنوار ال�صباح املميزة �ش.م.م
ال�سباح  اأنوار  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلن 
التفاق  وفقا   ،  1087553 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ، �ش.م.م  املميزة 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/12/27م  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
ولية �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الأول 

�ش.ب : 70 ر.ب : 319 
هاتف رقم : 26857088 - 99649962  فاك�ش رقم:26857087 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع العفيفة للخدمات املتكاملة �ش.م.م

يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع العفيفة للخدمات 
املتكاملة �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1279703 ، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/12/17م  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
ولية �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الأول 

�ش.ب : 70 ر.ب : 319 
هاتف رقم : 26857088 - 99649962  فاك�ش رقم:26857087 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صما �صناو املتحدة �ش.م.م

املتحدة  �سناو  �سما  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلن 
�ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3192555 ، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ، 2020/12/6م  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
ولية �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الأول 

�ش.ب : 70 ر.ب : 319 
هاتف رقم : 26857088 - 99649962  فاك�ش رقم:26857087 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

\اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة �صعيد �صليمان �صامل املعمري و�صريكه للتجارة - ت�صامنية
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سعيد �سليمان �سامل 
املعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
3182509 ، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/30م ، 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 :
ولية �صحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق الأول 

�ش.ب : 70 ر.ب : 319 
هاتف رقم : 26857088 - 99649962  فاك�ش رقم:26857087 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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مكتب اأ�صواء الباطنة لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة الرقاقة الزرقاء للتجارة )�صركة منطقة حرة (

الزرقاء  الرقاقة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلن 
 ،  1317734 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   ،  ) حرة  منطقة  �سركة   ( للتجارة 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
ولية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 526 ر.ب : 311 
هاتف رقم : 99729975 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ملوؤ�ص�صــة �صابر الدولية �ش.م.م

�سابـــر  موؤ�س�ســـة  بت�سفـيــة  يقــــوم  اأنـــه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلن 
الدولية �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1243477 ، وللم�سفي 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
ولية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب : 526 ر.ب : 311 
هاتف رقم : 99706599 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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مكتب دار احل�صابات لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العالمة لالأعمال واخلدمات �ش.م.م

لالأعمال  العالمة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  احل�سابات  دار  مكتب  يعلن 
واخلدمات �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1182151 ، وللم�سفي وحـده 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
ولية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة 

�ش.ب : 322 ر.ب : 339 
هاتف رقم : 99155978 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احلجر الذهبي املميز للتجارة واملقاولت - تو�صية

يعلن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة احلجــر الذهبــي املميــز 
 ،  1126713 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، تو�سية   - واملقاوالت  للتجارة 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
ولية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة 

�ش.ب : 322 ر.ب : 339 
هاتف رقم : 99155978 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة املعارف احلديثة للخدمات التجارية - ت�صامنية
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املعارف احلديثة  يعلن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات 
الـتجـــاري بالرقــــم 1027318 ،  اأمانــة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلــة  للخدمات التجارية - ت�سامنية 
، وعلـــى اجلميــع  الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فــــي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�سفــي وحـــده 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
ولية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة 

�ش.ب : 322 ر.ب : 339 
هاتف رقم : 99155978 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة �صويدان بن بخيت بن �صعيد البادي واأولده للتجارة - ت�صامنية
بن  بن بخيت  �سويدان  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  لتدقيق احل�سابات  دار احل�سابات  يعلن مكتب 
الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - للتجارة  واأوالده  البادي  �سعيد 
بالرقــــم 3105520 ، وللم�سفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي :
ولية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة 

�ش.ب : 322 ر.ب : 339 
هاتف رقم : 99155978 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

-149-



اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

مكتب المتياز لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبراج �صيان للتجارة - ت�صامنية
 - للتجارة  �سيان  اأبراج  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  االمتياز  مكتب  يعلن 
ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 3315738 ، وللم�سفــي وحـــده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
ولية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة 

هاتف رقم : 93025280 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صحاري �صيان للتجارة - تو�صية

يعلن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سحاري �سيان للتجارة - 
تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 3208770 ، وللم�سفــي وحـــده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
ولية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة 

هاتف رقم : 93025280 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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مكتب كرو ماك والغزايل - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العمانية الغذائية الدولية �ش.م.ع.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة ال�سركة  يعلن مكتب كـــرو مـــاك والغزالــــي - حما�سبـــون قانونيــون - 
بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  , وامل�سجلــة  الدولية �ش.م.ع.م  الغذائية  العمانية 
متثيـــــل  حــــــق  وحـــده  وللم�سفــي   , 2020/7/26م  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,  1533410
ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
اخلوير - مبنى  The Office - الطابق اخلام�ش

�ش.ب : 971 ر.ب : 131
هاتف رقم : 24036300 فاك�ش رقم : 24587588 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

مكتب م�سقط للمحا�سبة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركائز املحيط للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب م�سقط للمحا�سبة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ركائز املحيط للتجارة واملقاوالت 
الـتجـــاري بالرقــــم 1056605, وللم�سفــي وحـــده  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  , وامل�سجلــة  �ش.م.م 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر , وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 101  ر.ب : 119

هاتف رقم : 95327925 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله , خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن , وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صرين للمجوهرات الدولية �ش.م.م

الدولية  للمجوهرات  ال�سرين  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  للمحا�سبة  يعلن مكتب م�سقط 
�ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1111538 ، وللم�سفــي وحـــده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 101  ر.ب : 119

هاتف رقم : 95327925 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صلم المتياز للتجارة - ت�صامنية

يعلن مكتب م�سقط للمحا�سبة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سلم االمتياز للتجارة - ت�سامنية ، 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1231244، وللم�سفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 101  ر.ب : 119

هاتف رقم : 95327925 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املوؤمل للتجارة والوكالت التجارية �ش.م.م

يعلن مكتب م�سقط للمحا�سبة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املوؤمل للتجارة والوكاالت التجارية 
الـتجـــاري بالرقــــم 1308863، وللم�سفــي وحـــده  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  �ش.م.م 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 101  ر.ب : 119

هاتف رقم : 95327925 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع خدمات ال�صرين التقنية �ش.م.م

يعلن مكتب م�سقط للمحا�سبة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع خدمات ال�سرين التقنية 
الـتجـــاري بالرقــــم 1811037، وللم�سفــي وحـــده  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  �ش.م.م 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 101  ر.ب : 119

هاتف رقم : 95327925 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة وادي ال�صالم للم�صاريع املتكاملة �ش.م.م

يعلن مكتب م�سقط للمحا�سبة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة وادي ال�سالم للم�ساريع املتكاملة 
الـتجـــاري بالرقــــم 1320029، وللم�سفــي وحـــده  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  �ش.م.م 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 101  ر.ب : 119

هاتف رقم : 95327925 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ركن ال�صرق الأو�صط العاملي �ش.م.م

العاملي  االأو�سط  ال�سرق  ركن  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  للمحا�سبة  م�سقط  مكتب  يعلن 
الـتجـــاري بالرقــــم 1281495، وللم�سفــي وحـــده  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  �ش.م.م 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 101  ر.ب : 119

هاتف رقم : 95327925 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صرين لالإن�صاءات �ش.م.م

 ، �ش.م.م  لالإن�ساءات  ال�سرين  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  للمحا�سبة  م�سقط  مكتب  يعلن 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1044074، وللم�سفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 101  ر.ب : 119

هاتف رقم : 95327925 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احتاد �صماء عمان �ش.م.م

 ، �ش.م.م  عمان  �سماء  احتاد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  للمحا�سبة  م�سقط  مكتب  يعلن 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1280199، وللم�سفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 101  ر.ب : 119

هاتف رقم : 95327925 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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مكتب اأركان م�صقط الوطنية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املحركات الدولية �ش.م.م

 ، اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املحركات الدولية �ش.م.م  اأركان م�سقط الوطنية  يعلن مكتب 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1289148، وللم�سفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
هاتف رقم : 95914039 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة طريق ال�صفر �ش.م.م

 ، �ش.م.م  ال�سفر  طريق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الوطنية  م�سقط  اأركان  مكتب  يعلن 
وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1301650، وللم�سفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
هاتف رقم : 95914039 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

-156-



اجلريدة الر�سمية العدد )1375(

مكتب الإتقان لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الباطنة للم�صاريع ال�صاملة �ش.م.م
يعلن مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الباطنة للم�ساريع ال�ساملة 
وحـــده  وللم�سفــي   ،1042603 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
ولية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 270  ر.ب : 320
هاتف رقم : 92747287 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة البلو�صي والر�صيدي ملعدات الأمن وال�صالمة - ت�صامنية
يعلن مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة البلو�سي والر�سيدي ملعدات 
االأمن وال�سالمة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1253886، 
اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فــــي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـــده  وللم�سفــي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
ولية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب : 270  ر.ب : 320
هاتف رقم : 94400882 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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مكتب البخيت لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صربثات العاملية للتجارة - ت�صامنية
العاملية  �سربثات  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  البخيت  مكتب  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1174142، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/28م ، وللم�سفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�صاللة الو�صطى - �صارع ال�صلطان قابو�ش - حمافظة ظفار

�ش.ب : 115  ر.ب : 217
هاتف رقم : 97047100 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جزر احلالنيات ال�صاملة للتجارة �ش.م.م

احلالنيات  جزر  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  البخيت  مكتب  يعلن 
ال�ساملة للتجارة �ش.م.م ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1297186، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/28م ، وللم�سفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�صاللة الو�صطى - �صارع ال�صلطان قابو�ش - حمافظة ظفار

�ش.ب : 115  ر.ب : 217
هاتف رقم : 97047100 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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مكتب اأبو �صعود لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة احلمومي والغ�صاين للتجارة - ت�صامنية
يعلن مكتب اأبو �سعود لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة احلمومي والغ�ساين 
للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1198145، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/24م ، وللم�سفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�صاللة - �صارع 23يوليو - بناية طاقة - الطابق الثالث - �صقة رقم:12

هاتف رقم : 99558409 - 94536534 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة امل�صت�صار احلديثة للتجارة �ش.م.م

امل�ست�سار احلديثة  يقــوم بت�سفـيــة �سركة  اأنـه  �سعود لتدقيق احل�سابات  اأبو  يعلن مكتب 
وفقا   ،1192555 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  للتجارة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/11/29م ، وللم�سفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
هاتف رقم : 98822267 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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مكتب �صيادة لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة هم�ش الف�صية للتجارة - تو�صية
الف�سية  هم�ش  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  �سيادة  مكتب  يعلن 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1266751، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2016/8/16م  ، وللم�سفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي 
التــي  االأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفـــي  ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 217  ر.ب : 211

هاتف رقم : 92750518 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صنديان املتحدة للتجارة - ت�صامنية

املتحدة  ال�سنديان  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  �سيادة  مكتب  يعلن 
 ،1087638 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية   - للتجارة 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2021/1/6م ، وللم�سفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فــــي 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
ال�صعادة جنوب - خلف مدر�صة ال�صعلة - ولية �صاللة

�ش.ب : 40  ر.ب : 211
هاتف رقم : 99494418 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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علي بن �صالح بن برهام باعمر
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأر�ش امل�صتقبل العربية - تو�صية
يعلن علي بن �سالح بن برهام باعمر اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأر�ش امل�ستقبل العربية - 
اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1601652، وللم�سفــي وحـــده  تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى 
امل�سفـــي  ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فــــي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
هاتف رقم : 99488878 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

�صعيد بن م�صتهيل بن �صعيد هوطي ال�صحري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة �صعيد بن م�صتهيل �صعيد هوطي ال�صحري و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

يعلن �سعيد بن م�ستهيل بن �سعيد هوطي ال�سحري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سعيد بن 
م�ستهيل �سعيد هوطي ال�سحري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة 
فــــي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  بالرقــــم 1071220، وللم�سفــي وحـــده  الـتجـــاري  ال�سجــل 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
هاتف رقم : 98822267 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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عبد ال�صالم بن اأحمد بن �صهيل م�صن الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية
 ل�صركة اجلوهرة العربية لت�صويق الأ�صماك �ش.م.م

يعلن عبد ال�سالم بن اأحمد بن �سهيل م�سن الكثريي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اجلوهرة 
بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م  االأ�سماك  لت�سويق  العربية 
حــــــق متثيـــــل  وحـــده  وللم�سفــي   ، املوؤرخ 2017/12/24م  ال�سركاء  وفقا التفاق   ،2149524
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى   ، الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة  فــــي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
هاتف رقم : 91212639 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

علي بن عو�ش بن �صعيد فا�صل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ريدان للتجارة واملقاولت - ت�صامنية
للتجارة  ريدان  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  فا�سل  �سعيد  بن  عو�ش  بن  علي  يعلن 
بالرقــــم 2003627،  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  ، وامل�سجلــة  واملقاوالت - ت�سامنية 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2017/12/26م ، وللم�سفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
�ش.ب : 230  ر.ب : 217

هاتف رقم : 23270654 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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حممود بن حمود بن مبارك ال�صندودي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خطوط العروبة للم�صاريع املا�صية - تو�صية
خطوط  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شندودي  مبارك  بن  حمود  بن  حممود  يعلن 
العروبة للم�ساريع املا�سية - تو�سية ، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 
1264639، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/10م ، وللم�سفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل 
اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة  ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
حمافظة الظاهرة - �صلطنة عمان

هاتف رقم : 92103051 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي

حممود بن مبارك بن �صعيد الفوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة برمزون للتجارة - ت�صامنية
 - للتجارة  برمزون  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الفوري  �سعيد  بن  مبارك  بن  حممود  يعلن 
وحـــده  وللم�سفــي   ،1656554 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، ت�سامنية 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
ولية مطرح - حمافظة م�صقط

�ش.ب : 2610  ر.ب : 112
هاتف رقم : 99324848 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�صفــي
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موزة بنت عامر بن حميد العربية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املالك ال�شاملة �ش.م.م
ال�ساملة  املالك  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  العربية  حميد  بن  عامر  بنت  موزة  تعلن 
التفاق  وفقا   ،1018628 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة   ، �ش.م.م 
فــــي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـــدها  وللم�سفــية   ، 2020/6/22م  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــية  ، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  الغـيــــر  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي :
والية عربي - حمافظة الظاهرة

�ش.ب : 11  ر.ب : 515
هاتف رقم : 99361111 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله ، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن ، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�شفــية

عبداحلكيم بن عبداللـه بن يو�شف الفار�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة القو�ش االأبي�ش الدولية �ش.م.م

يعلـن عبداحلكيم بن عبداللـه بن يو�سف الفار�سي ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركـة القو�ش االأبي�ش 
الدولية �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1095257 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�شفــي
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عبداحلكيم بن عامر بن علي احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صموخ هرمز للتجارة - تو�صية

هرمز  �سموخ  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احلجري  علي  بن  عامر  بن  عبداحلكيم  يعلـن 
للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1070889 ، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

خلف بن محمد بن حمد العمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة خلف وحمد اأبناء محمد بن حمد العمري - ت�صامنية

يعلـن خلف بن محمد بن حمد العمري ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركــة خلف وحمد اأبناء محمد بن 
حمد العمري - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 3137309 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

اأحمد بن خويطر بن محمد احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صهول �صمرقند للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

�سمرقند  �سهول  ل�سركــــة  امل�سفــــي  اأحمد بن خويطر بن محمد احلجري ب�سفـتـــــه  يعلـن 
اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1086868 ،  للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

وليد بن نا�صر بن حميد املغدري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبناء نا�صر بن حميد املغدري للتجارة - ت�صامنية

يعلـن وليد بن نا�سر بن حميد املغدري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأبناء نا�سر بن حميد 
املغدري للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1027167 ، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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�صعيد بن نا�صر بن را�صد الغريبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع ال�صعيد احلديثة - ت�صامنية

ال�سعيد  م�ساريع  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الغريبــي  را�ســـد  بن  نا�ســـر  بن  �سعيـــد  يعلـن 
عـــن   ، بالرقـــم 1063988  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  ، وامل�سجلـة  احلديثة - ت�سامنية 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

علي بن يو�صف بن علي البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة علي بن يو�صف البلو�صي وولده للتجارة - تو�صية

يعلـن علي بن يو�سف بن علي البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة علي بن يو�سف البلو�سي 
وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 8061815 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة علي بن يو�صف البلو�صي وولده للتجارة - تو�صية

يعلـن علي بن يو�سف بن علي البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة علي بن يو�سف البلو�سي 
وولده للتجارة - تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 3110117 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة خلفان بن يو�صف بن البلو�صي و�صريكه للتجارة - ت�صامنية

بن  ل�سركــــة خلفان بن يو�سف  امل�سفــــي  البلو�سي ب�سفـتـــــه  يعلـن علي بن يو�سف بن علي 
البلو�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

3154122 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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محمد بن حمد بن �صامل االأغربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ب�صائر اخلري الذهبية - ت�صامنية

 - الذهبية  اخلري  ب�سائر  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  االأغربي  �سامل  بن  حمد  بن  محمد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،  1098846 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

�صامل بن محمد بن �صالح عمو�ش املهري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اآفاق التعاون ال�صاملة للتجارة واملقاوالت

يعلـن �سامل بن محمد بن �سالح عمو�ش املهري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اآفاق التعاون ال�ساملة 
انتهاء  عـــن   ،  1104757 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، واملقاوالت  للتجارة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

حفيظ بن عقيل بن اإبراهيم اآل اإبراهيم
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الروابط القوية للتجارة - ت�صامنية

يعلـن حفيظ بن عقيل بن اإبراهيم اآل اإبراهيم ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الروابط القوية 
عـــن   ،  2123088 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة   ، ت�سامنية   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

خالد بن عامر بن اأحمد اليافعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة االأمل ال�صاطع للتجارة

يعلـن خالد بن عامر بن اأحمد اليافعي ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركـة االأمل ال�ساطع للتجارة ، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 2012090 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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بدر بن �صعيد بن م�صعود الكثريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة البيدق الذهبي للتجارة واملقاوالت

يعلـن بدر بن �سعيد بن م�سعود الكثريي ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركـة البيدق الذهبي للتجارة 
واملقاوالت ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1017868 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

قي�ش بن مبارك بن �صامل باعوي�صان
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة املهمة ال�صاملة للتجارة واملقاوالت

يعلـن قي�ش بن مبارك بن �سامل باعوي�سان ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركـة املهمة ال�ساملة للتجارة 
واملقاوالت ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1023905 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

محمد بن م�صعود بن علي الطار�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة قمة ال�صوادي املتكاملة �ش.م.م

يعلـن محمد بن م�سعود بن علي الطار�سي ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركـة قمة ال�سوادي املتكاملة 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1145313  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

نا�صر بن �صامل بن حمد املعويل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع املحامد احلديثة �ش.م.م

يعلـن نا�سر بن �سامل بن حمد املعويل ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركـة م�ساريع املحامد احلديثة 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1019328  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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خالد بن اإبراهيم بن اأحمد البلو�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأنوار بركاء املتميزة �ش.م.م

اأنوار بركاء املتميزة  اإبراهيم بن اأحمد البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركـة  يعلـن خالد بن 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1115627  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

م�صلم بن �صعيد بن الهندي امل�صهلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ثمريت العربية

 ، العربية  ثمريت  ل�سركـة  امل�سفـي  ب�سفـتـــــه  امل�سهلي  الهندي  بن  �سعيد  بن  م�سلم  يعلـن 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1129484 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

ثريا بنت حاج بن فرج �صم�صة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ال�صروق الدائم للم�صاريع الذهبية

تعلـن ثريا بنت حاج بن فرج �سم�سة ب�سفـتـــــها امل�سفـية ل�سركـة ال�سروق الدائم للم�ساريع 
الذهبية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1314776 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــية

�صارة بنت را�صد بن �صيف ال�صبيبية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صارة و�صركائها للتجارة �ش.م.م

تعلـن �سارة بنت را�سد بن �سيف ال�سبيبية ب�سفـتـــــها امل�سفـية ل�سركـة �سارة و�سركائها للتجارة 
اأعــمال  ، عـــن انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1044307  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  �ش.م.م 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــية
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زكريا بن يحيى بن خلفان اخلزيري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صابيح بركاء للتجارة - ت�صامنية

يعلـن زكريا بن يحيى بن خلفان اخلزيري ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركـة م�سابيح بركاء للتجارة - 
ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1095791 ، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

عبداملنعم بن عبداللـه بن عبدالكرمي الفار�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اخلليج لنظم املياه والبيئة �ش.م.م

اخلليج  ل�سركـة  امل�سفـي  ب�سفـتـــــه  الفار�سي  عبدالكرمي  بن  عبداللـه  بن  عبداملنعم  يعلـن 
لنظم املياه والبيئة �ش.م.م ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1762117 ، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

عبا�ش بن عبدالهادي بن قمرب اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اجلزيرة للخدمات ال�صريعة - ت�صامنية

يعلـن عبا�ش بن عبدالهادي بن قمرب اللواتي ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركـة اجلزيرة للخدمات 
، عـــن  الـتجــاري بالرقـــم 1068588  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  ، وامل�سجلـة  ال�سريعة - ت�سامنية 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي

محمد بن حمد بن محمد احلرا�صي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�صفـية ل�صركة باب املدينة للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

يعلـن محمد بن حمد بن محمد احلرا�سي ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركـة باب املدينة للتجارة 
واملقاوالت - ت�سامنية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1605542 ، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�صفــي
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مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�ساور احلديد للتجارة - تو�سية

يعلـن مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركـة اأ�ساور احلديد للتجارة - 

اأعــمال  تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1303431 ، عـــن انتهاء 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدرة الربونزية للتجميل - تو�سية

يعلـن مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفـي ل�سركـة  الدرة الربونزية للتجميل - 

اأعــمال  تو�سية ، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1268199 ، عـــن انتهاء 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�سفــي

را�سد بن نا�سر بن خلفان ال�سيابي واإ�سماعيل بن را�سد بن نا�سر ال�سيابي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املر�سد الذهبي للتجارة واملقاولت �ش.م.م

ب�سفـتـــهما  ال�سيابي  نا�سر  بن  را�سد  بن  واإ�سماعيل  ال�سيابي  بن خلفان  نا�سر  بن  را�سد  يعلـن 

اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ، وامل�سجلـة  امل�سفـيني ل�سركـة املر�سد الذهبي للتجارة واملقاولت �ش.م.م 

الـتجــاري بالرقـــم 1629107 ، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�سفــيان
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