
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1376(                                                                             ال�سنـــــــــــــــة اخلم�ســــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

بتعيني اأمني عام بوزارة الدفاع. مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/10 
باإجراء ترقيات وتعيينات ع�سكرية. مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/11 

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 
              وزارة اخلارجيــة

قــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــــــم 2021/6     �سادر فــــي 2021/1/7 باإ�سهــار جمعيــة ال�سداقــة 
العمانية الرتكية.

                                             وزارة العــدل وال�ســوؤون القانونيــة
قــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــــــم 2021/4     �سادر فـي 2021/1/18 بتخويل �سفة ال�سبطية 
الق�سائية لبع�ض موظفي وزارة النقل واالت�ساالت 

وتقنية املعلومات.
      وزارة العمــل 

قــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــــــم 2021/8   �ســادر فــــي 2021/1/20 بتنظيــم مــزاولــــة بع�ض 
املهــن واالأن�سطـة.

قــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــــــم 2021/9   �ســادر فــــي 2021/1/20 ب�ســـاأن تنظيــــم مــزاولـــة 
مهنــة �سياقــة املركبـات.
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        هيئــة البيئــة
قـــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2021/15    �ســـــادر فــــي 2021/1/14 باإ�سدار الئحـة تنظيــم 

ت�سديـر املخلـفات.

                          البنـك املركـزي العمانـي
قـــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم م م/3118    �ســـــادر فــــي 2021/1/14 بتعديـل بعـــ�ض اأحكـــام 

الالئحة التنظيمية للجنة امل�سرتكة لال�ستقرار 

املايل ال�سادرة بالقرار رقم ب م/2014/3/55.  

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
ا�ستـــــــــدراك.

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة     
                                             وزارة العـــدل وال�سـوؤون القانونيـة

قـرار لـجنة قبول املحامني رقم 2020/8/7 باإعالن تعديل بع�ض مواد عقد تاأ�سي�ض 

�سركة مدنية للمحاماة.

قـرار جلنة قبول املحامني رقم 2020/12/162  باإعــالن تاأ�سيــ�ض �سركــة مدنيــة للمحامــاة. 

                                                              وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعـــــالن ب�ســـاأن ت�سجيـــل منوذج �سناعي.

االإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض باالنتفاع.

اإعـــالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة الهاج�ض �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي ال�سرق االأو�سط ال�ساملة �ض.�ض.و.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ريف امل�ستقبل الوطنية �ض.�ض.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل بن �سعيد للم�ساريع الرائدة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كي�ض كولد الدولية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فرونت الين انوفي�سن الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رابط املدينة الدولية للخدمات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بن متان احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن االإجناز ال�ساملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهد م�سقط احلديثة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عرب املحيط احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خرباء الهند�سة للمقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الريان للخدمات العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الريان للهند�سة واال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االمتياز اجلديد لال�ستثمار واالإن�ساءات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزن للتطوير العقاري �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ت�سييد للمقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلبري الدولية للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثنائي العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستقبل لالت�ساالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلمل الكبري العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سعود ويا�سر للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالم للتاأمني �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منتجات محاجر فنجا �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوال�ض ال�سرق االأو�سط �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع تالل عينت للتجارة �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإمناء الر�ستاق للتعمري  واالإن�ساء - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االآفاق العربية املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جزر اخلليج العاملية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإمارات للزيوت - م�سقط - �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سر العاملية للتعبئة والتغليف �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية العاملية احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كراكنل �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة البيل�سان املميزة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغيل لالأناقة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة محمد بن �سامل بن محمد اجلهوري و�سريكه 

للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القدرة خلدمات الرتجمة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التجارة احلرة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز االإدراك للتطوير االإداري �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رتاج لتنمية القدرات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر ومحمد لالأعمال - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البريق املا�سي املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروائح املتحدة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سوان العاملية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سار احلديثة لتقنية املعلومات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عمار ال�سهي و�سريكه للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطلع ال�سم�ض املتكاملة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الفالح املتحدة �ض.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأدل املتميزة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأدل الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بدر وعمر للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الركائز الثابتة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل الباطنة العاملية - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح زبريي للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مر�سى البندر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة محوت لالإنتاج ال�سمكي �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سرات العامرات للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلذور البحرية للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق اخلري�ض للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحزم الوطنية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرعد لال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحوة املعمورة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلبال ال�سامدة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فخر الواليات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد العا�سمة احلديثة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلط الذهبي للم�ساريع الوطنية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف و�سعيد املقبايل - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع جمز الرائدة للمقاوالت - ت�سامنية.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1376(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/10

بتعيين اأمين عام بوزارة الدفاع

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يعني الدكتور حممد بن نا�سر بن علي الزعابي اأمينا عاما بوزارة الدفاع مبرتبة وزير.

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي :   4  من جمادى الثانية �سنــة 1442هـ

املـوافــــق : 18 من ينايــــــــــــــــــــــر �سنــة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1376(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/11

باإجراء ترقيات وتعيينات ع�سكرية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة الأولـــــى

يرقى اللواء الركن بحري عبداللـه بن خمي�س بن عبداللـه الرئي�سي اإلى رتبة فريق ويعني 
رئي�سا لأركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.

املــادة الثانيــــة 

يرقى العميد الركن طيار خمي�س بن حّماد بن �سلطان الغافري اإلى رتبة لواء ويعني قائدا 
ل�سالح اجلو ال�سلطاين العماين.

املــادة الثالثــــة 

يرقى العميد الركن بحري �سيف بن نا�سر بن حم�سن الرحبي اإلى رتبة لواء ويعني قائدا 
للبحرية ال�سلطانية العمانية.

املــادة الرابعـــة 

لواء  رتبة  اإلى  امل�سكري  م�سعود  بن  يحيى  بن  �سالح  الركن جوي مهند�س  العميد  يرقى 
ويعني اآمرا لكلية الدفاع الوطني.

املــادة اخلام�ســـة 

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

�سـدر فـي :   4  من جمادى الثانية �سنــة 1442هـ
املـوافــــق : 18 من ينايــــــــــــــــــــــر �سنــة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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وزارة اخلارجيــة

قــرار وزاري

رقــم 2021/6

باإ�صهــار جمعيــة ال�صداقـة العمانية الرتكية

ا�ستنادا اإلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32،

 واإلى الئحة جمعيات ال�سداقة العمانية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2007/341،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

ت�سهــر جمعيــة ال�سداقــة العمانيــة الرتكيــة، ويقيـد نظامها االأ�سا�ســي فـــي ال�سجــل املعـــد 

بالــوزارة لهــذا الغــر�ض.

املــادة الثانيــــة

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

�صـدر فـي  : 23/   5 / 1442هـ

املـوافــــق  :   7  /  1  / 2021م

بدر بن حمد بن حمود البو�صعيدي

                                                                             وزيــــــــــــــر اخلـارجـيــــــــــة
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وزارة العــدل وال�شــوؤون القانونيــة
قــرار وزاري

رقـــم 2021/4 
بتخويل �شفة ال�شبطية الق�شائية

 لبع�ض موظفي وزارة النقل واالت�شاالت وتقنية املعلومات

ا�ستـنادا اإلى القانون البحري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 81/35, 
واإلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97, 

واإلى قانون الطريان املدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/76, 
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.  

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى 

يخول �ساغلو الوظائف الآتية بوزارة النقل والت�سالت وتقنية املعلومات - كل فـي نطاق 
اخت�سا�سه - �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق اأحكام القوانني امل�سار اإليها واللوائح 

والقرارات ال�سادرة تنفيذا لأحكامها:
- مدير دائرة �سالمة النقل.

- رئي�س ق�سم التحقيق فـي حوادث ال�سوؤون البحرية )ال�سفن(.
- حمقق حوادث بحرية.
- حمقق حوادث طريان.

املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار, اأو يتعار�س مع اأحكامه.

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

�شـدر فـي :   4  من جمادى الثانية 1442هـ
املـوافــــق : 18 من ينايــــــــــــــــــــــر 2021م                                                       

د. عـبدالـله بن حممد بن �شعيد ال�شعيدي
                                                  وزيـــــــــــر العـــــــــــــدل وال�ســــــــــــوؤون القانونيـــــــــــــة
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وزارة العمــل 

قــرار وزاري

رقــم 2021/8

بتنظيــم مــزاولــة بع�ض املهــن والأن�شطـة

ا�ستنادا اإلى قانون العمـل ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانــي رقـم 2003/35،

اخت�سا�ساتهــا،  وحتديــد  العمـل  وزارة  باإن�سـاء   2020/89 رقـــم  ال�سلطانــي  املر�ســوم  واإلــى 

واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي،

وبنــاء على ما تقت�سيه امل�سلحـة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

تقت�سر مزاولة جميع املهن والأن�سطة الآتية فـي من�ساآت القطاع اخلا�ص على العمانيني:

1 - املهن املالية والإدارية فـي �سركات التاأمني وال�سركات العاملة فـي اأن�سطة و�ساطة 

التاأمني.

2 - مهن البيع واملحا�سبة وال�سرافة والإدارة وترتيب الب�سائع فـي املحالت العاملة 

فـي املجمعات التجارية ال�ستهالكية.

3 - مهن تدقيق احل�سابات فـي وكالت ال�سيارات.

4 - جميع مهن بيع املركبات اجلديدة وامل�ستعملة.

فـي وكالت  وامل�ستعملة  املركبات اجلديدة  بيع  اأن�سطة  فـي  املحا�سبة  5 - جميع مهن 

ال�سيارات.

6 - ن�ساط بيع قطع الغيار للمركبات اجلديدة التابعة لوكاالت ال�سيارات.
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املــادة الثانيــــة

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

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

املــادة الثالثــــة

يلغى كـــــل ما يخالـف هذا القرار، اأو يتعار�ص مع اأحكامه.

املــادة الرابعــــة

ين�سـر هـذا القـرار فـي اجلــريــــدة الر�سميـة، ويعمل به بعد )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سره.

�شدر فـي :  6  من جمادى الثانية 1442هـ

املوافــــق : 20 من ينايـــــــــــــــــــــر 2021م

 د . حماد بن �شعيد بن علي باعوين

                                                                                   وزيـــــــــر العمـــــــــــــــــل
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قــرار وزاري

رقــم 2021/9

ب�ســاأن تنظيــم مــزاولــة مهنــة �سياقــة املركبـات

ا�ستنادا اإلى قانون العمـل ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانــي رقـم 2003/35،
اخت�سا�ساتهــا،  وحتديــد  العمـل  وزارة  باإن�سـاء   2020/89 رقـــم  ال�سلطانــي  املر�ســوم  واإلــى 

واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي،
وبنــاء على ما تقت�سيه امل�سلحـة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

تقت�سر مزاولة مهنة �سياقة املركبات - اأيا كان نوعها - فـي الأعمال الآتية على العمانيني:
        1 - نقل الوقــــود.

2 - نقل املواد الزراعيــــة.
3 - نقل املواد الغذائية.

للأن�سطة  بالن�سبة  واحد   )1( بعدد  عاملة غري عمانية  با�ستقدام قوى  الت�سريح  ويجوز 
للموؤ�س�سات  وذلك  للب�سائع،  كموزع  املادة  هذه  من   )3  ،2( البندين  فـي  عليها  املن�سو�ص 
وامل�سجلني  لإدارتها،  املتفرغني  العمانيني  العمل  لأ�سحاب  اململوكة  واملتو�سطة  ال�سغرية 
العامة  الهيئة  لدى  عليهم  واملوؤمن  واملتو�سطة،  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  تنمية  هيئة  لدى 

للتاأمينات الجتماعية، �سريطة اأن تكون املركبة جتارية وم�سجلة با�سم املوؤ�س�سة.

  املــادة الثانيــــة

يلغى كـــــل ما يخالـف هذا القرار، اأو يتعار�ص مع اأحكامه.

املــادة الثالثــــة

ين�سـر هـذا القـرار فـي اجلــريــــدة الر�سميـة، ويعمل به بعد )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ ن�سره.

�سدر فـي :  6  من جمادى الثانية 1442هـ
املوافــــق : 20 من ينايـــــــــــــــــــــر 2021م

 د . حماد بن �سعيد بن علي باعوين
                                                                                   وزيـــــــــر العمـــــــــــــــــل
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هيئــة البيئــة
قـــرار 

رقــم 2021/15
باإ�صدار الئحة تنظيم ت�صديـر املخلـفات

ا�ستنـادا اإلـى قانـون حمايـة البيئـة ومكافحـة التـلـوث الـ�سـادر بـاملر�سـوم ال�سلطانـي رقــم 2001/114،
واإلى الئحـة اإدارة املخلفات ال�سلبة غري اخلطرة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقـم 93/17،

واإلى الئحـة اإدارة املخلـفات ال�سلبـة اخلـطرة ال�سـادرة بـالقرار الـوزاري رقـم 93/18،
واإلى الئحة تنظيم ا�ست�سدار الت�ساريح البيئية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2017/48،

واإلى موافقة جمل�س اإدارة هيئة البيئة،
واإلى موافقة وزارة املالية،

وبنـاء على ما تقت�سيـه امل�سلحة العامة.
تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �سـاأن تنظيم ت�سديـر املخلـفات بـاأحـكام الالئحة املرفـقة.

املــادة الثانيــــة

يلـغـى كـل مـا يخـالـف الالئحة املرفـقة اأو يتـعار�س مع اأحكامـها. 

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة، ويعمل بـه مـن اليـوم التـالـي لتـاريـخ ن�سره.

�صــدر فـي : 30 من جمادى االأولـى 1442هـ
املـوافـــــق : 14 من ينايــــــــــــــــــــــر 2021م 

د. عبداللـه بن علي العمري
                                                                                                   رئــيـــــــــــ�س هــيـئـــــــــة الـبيـئـــــــــــــة
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الئحة تنظيم تـ�صـديـر الـمـخـلـفـات

املــادة ) 1 (

فـي تطبيـق اأحـكام هـذه الالئحة يكون للكلمات والعبـارات الآتيـة املعنى املحدد قرين كل 
منها ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:

الهـيئــــة:

هيئة البيئة.

اجلهات املخت�صة:

الـ�سـلـطـانـيـــة، والـ�سـركــة  التــجــارة والـ�ســنـاعــة وترويج ال�ستثمـار، و�ســرطـــة عـمــان  وزارة 
العـمــانيــة الـقـاب�ســة خلدمـات البيئـة )بـيـئـة(، واأي جـهـة لـهـا عـالقـــة بتطبيــق اأحـكـام هذه 

الالئحة.

املــادة ) 2 (

يحظر ت�سدير جميع اأنواع املخلفات اخلطرة وغري اخلطرة من ال�سلطنة دون احل�سول 
على ترخي�ص من الهيئة.

املــادة ) 3 (

حتدد ر�ســـوم الرتخيـ�ص بالت�سـديـر، وفقا للملحق املرفق بهذه الالئحة.

املــادة ) 4 (

يحظر خلط اأكرث من نوع من املخلفات فـي احلاوية اأو ال�سحنة الواحدة.

املــادة ) 5 (

تعفى املخلفات التي ل تتوفر مرافـق ملعاجلتها وتدويرهـا بال�سلطنـة من ر�سوم ترخي�ص 
الت�سدير بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة. 

املــادة ) 6 (

فـي  ا�ستخدامها  اأو  منها  ال�ستفادة  ميكن  ملخلفــات  الت�سديـــر  ترخيـــ�ص  طلــــب  حال  فـي 
ال�سلطنة، تكون الأولوية لل�سوق املحلي. 
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املــادة ) 7 (

اخلطـرة  املخلفات  مع  واملتعامــلة  املنتجــــة  التجاريـــــة،  واملحــــالت  ال�سركـــــات  علــــى  يجــــب 

وغـري اخلـطرة، الحتفــاظ ب�سجـــل يت�سمــن املخلــفــات املنتجة، مبينا فـيه ما مت بيعه من 

تـلك املخلفـات وكذلك ما مت التخلــ�ص منـــها وطـــرق ذلك، ويجـــب اإبـــراز ال�سجـــل للهيئـــــة 

اأو اجلـهات املخت�سـة عند الطلب.

املــادة ) 8 (

اأ�سـد ينـ�ص عليـها قانـون حمايـة البيئة ومكافحة التلـوث  مــع عـدم الإخــالل بـاأي عقوبــة 

امل�ســــار اإليــــه اأو اأي قانـــون اآخـــر، يعاقـــب كل من يخالف اأحكام هذه الالئحة بغرامة اإدارية 

عماين،  ريال  األفـي   )2000( على  تزيد  ول  عماين،  ريــال  خم�سمائــة   )500( عن  تقل  ل 

وت�ساعف فـي حالة تكرار ارتكاب املخالفة.
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مــلـــحــــق 
ر�صوم ترخي�ص ت�صدير املخلفات

اأ�صنــاف املخلفــات م
ر�صـوم الت�صديـر لكل وحدة 

قيا�ص بالريال العماين
وحدة 
القيـا�ص

1

بطاريات حم�س الر�سـا�س منتهية 
ال�سالحية وبطاريـات الليثيـوم 
والكادميوم امل�ستهلكـة ومـعـادن 

الـر�سـا�س امل�ستقـة منـها �سـواء تلك 
امل�سغولـة ك�سـبـائـك اأو اأ�سـالك ومـا �سابهها 

 )100(
طـــنمائة ريال عـمـانـي

2
الزيوت املعدنية منتهية ال�سالحية 

كزيـوت املحركات واملعدات واملحـوالت 
الكهربائيـة وما �سابهها

 )10(
ع�سرة رياالت عـمـانـية

)200 لرت(
للربميل

)150( زيــوت الطـبــخ الـمـ�سـتـعمـلـة3
طـــنمائة وخم�سون رياال عـمـانـيا

4
خملفات االأجهـزة االإلكرتونية 

وم�ستقاتـها مـن مـعادن واألـواح ودوائـر 
كهـربـائيـة واأ�سـالك وما �سابهها

 )35(
طـــنخم�سة وثالثون رياال عـمـانـيا

خردة احلديد بـاأنـواعـها �سـواء كانت 5
�سبائـك اأو اأ�سـالكا وما �سابـهها

 )35(
طـــنخم�سة وثالثون رياال عـمـانـيا

6
خـردة االأملنيـوم بـاأنـواعـه وخـردة النـحا�س 
والق�سديـر والزنـك وما �سابـهها،  �سـواء 

كانت �سبائك اأو اأ�سالكا وما �سابهها

 )35(
طـــنخم�سة وثالثون رياال عـمـانـيا

طـــن)20( ع�سرون رياال عـمـانـياخملفات االأوراق والكـرتــون بــاأنــواعــــها7

طـــن)10( ع�سرة رياالت عـمـانـيةاملخلفات البـال�ستـيـكيــة بــاأنـواعــهــا8

املخلفات االأخرى9
يتم حتديد الر�سم بقرار 
من الهيئة بعد التن�سيق 

مع اجلهات املعنية
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البنـك املركـزي العمانـي
قـــرار 

رقــم م م/3118 
بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنظيمية 

للجنة امل�صرتكة لال�صتقرار املايل ال�صادرة بالقرار رقم ب م/2014/3/55

ا�ستنادا اإلى القانون امل�سرفـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/114،
واإلــــى الالئحــة التنظيميــــة للجنــة امل�سرتكـــــة لال�ستقــــرار املالــي ال�ســادرة بالقـــرار رقـــم 

ب م/2014/3/55،
واإلى موافقة جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين،

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

املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�س املادة )2( من الالئحة التنظيمية امل�سار اإليها، الن�س الآتي:

" ت�سكل اللجنة بقرار من جمل�س املحافظني برئا�سة الرئي�س التنفيذي للبنك املركزي، 
وع�سوية:

1 - الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال                                        نائبا للرئي�س
2 - ممثل عن وزارة املالية

3 - ممثل عن جهاز ال�ستثمار العماين 
4 - ممثل عن وزارة القت�ساد

ويكلف مدير دائرة ال�ستقرار املايل فـي البنك املركزي اأو من ينوب عنه مبهام مقرر اللجنة.
وللجنة اأن تدعو حل�سور اجتماعاتها من ترى ال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة والكفاءة، 

كلما راأت �سرورة لذلك، دون اأن يكون لهم �سوت معدود". 
املــادة الثانيــــة

يلـــغى كل ما يخـــــالف هذا الـقـــرار، اأو يتعار�س مع اأحكـــامه.
املــادة الثالـثــــة

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

�صــدر فـي : 30 من جمادى الأولـى 1442هـ
املـوافـــــق : 14 من ينايــــــــــــــــــــــر 2021م

تيمور بن اأ�صعد بن طارق اآل �صعيد 
                                                                                             رئي�س جمل�س املحافظني
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وزارة التجـــارة وال�سناعــة وترويج اال�ستثمار

ا�ستــــدراك

تنوه وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار اإلى وقوع خطاأ مادي فـي رقـــم املوا�سفـــة 

املن�ســــو�ص عليـــه فــــي املـــادة االأولـــى مـــن القــــرار الـــوزاري رقــــم 2021/4 باعتبـــار موا�سفــة 

ال�ســادر   ،)1374( العـــدد  الر�سميـــة  اجلريـــدة  فـــي  واملن�ســـور  ملزمــــة،  عمانيــــة  قيا�سيــــة 

بتاريــخ 26 مـــن جمــــادى االأولــــى 1442هـ، املوافــــق 10 مـــن ينايــــر 2021م، حيـــث ورد رقــــم 

املوا�سفـــة على النحو االآتي:

 " OS 1643/2020 "

وال�سحيـــــــح هــــــــــو:

 " OS 1643/2021 "

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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وزارة العـــدل وال�شـوؤون القانونيـة
قـرار لـجنة قبول املحامني

رقم 2020/8/7
باإعالن تعديل بع�س مواد عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة 

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108،
لت�أ�سيـــــــ�س  الالزمــــــة  والإجـــراءات  ال�ســــروط  ب�ســــ�أن  رقـــــم99/70  الــــوزاري  القــــرار  واإلــى 

ال�سركــ�ت املدنيــة للمح�مــ�ة،
واإلى قــــرار جلنـــة قبــول املحاميــــن رقــــم 2017/7/55 بتاأ�سيـــ�س �سركــة / �سحــر ع�سقـــالن 

و�سرك�وؤه� للمح�م�ة وال�ست�س�رات الق�نونية ) �سركـــة مدنيــة للمحاماة (،
واإلى تنازل ورثة املغفور لها باإذن اللـه املحامية / �سحر بنت عبدالقادر بن اأحمد ع�سقالن،

واإلــى اجتمــاع جلنة قبول املحامني رقم 2020/8 بتاريخ 2020/12/28م،
وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

جتـرى التعديــالت املرفقـة علــى عقد ت�أ�سي�س �سركــة / �سحر ع�سقالن و�سرك�وؤه� للمح�م�ة 
وال�ست�س�رات الق�نونية ) �سركـــة مدنيــة للمحاماة (.

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به من ت�ريخ �سدوره.

�شـدر فـي :  13 / 5 / 1442هـ 
املوافـــــق :  28/ 12 / 2020م

د. �شامل بن حميد بن حممد ال�شوافـي
                                                                                        قا�ســي املحكمــة العليا 
                                                                                        نائب رئيــــــــ�س اللجنـــة
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تعديــل عقــد تاأ�شيــ�س

�شركة �شحر ع�شقالن و�شركاوؤها للمحاماة وال�شت�شارات القانونية

ا�ستنــادا اإلى قانــون املحامــاة ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقـــم 96/108، والقرار الوزاري 

رقم 99/70 ب�س�أن ال�سروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�سرك�ت املدنية للمح�م�ة، وقرار 

جلنــة قبــول املحاميــن رقم 2017/7/55 ب�ســ�أن اإعــالن ت�أ�سيــ�س �سركــة مدنيـة للمح�مــ�ة، 

وب�لإ�س�رة اإلى وف�ة الأ�ست�ذة / �سحر بنت عبدالق�در ع�سقالن )رحمه� اللـه(، وبن�ء على تن�زل 

الورثة عن ح�س�س مورثهم فـي ال�سركة مبوجب �سندات التن�زل املرفقة، وبن�ء على اجتم�ع  

فـي  الت�أ�سي�س  ال�سرك�ء على تعديل عقد  2020/12/1م فقد وافق  بت�ريخ  املنعقد  ال�سرك�ء 

املواد )3، 6، 8( من عقد التاأ�سي�س لتكون كالآتي:

اأول: ا�سم ال�سركة:

بــذات ال�ســم لل�سركــة ليقــراأ )�سركـــة �سحــر ع�سقـــالن  ال�سركــ�ء على الإبقــ�ء  وافق 

و�سرك�وؤه� للمح�م�ة وال�ست�س�رات الق�نونية( وذلك عمال بن�س امل�دة )5( من القرار 

الــوزاري رقــم 99/70 فـي �ســ�أن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لت�أ�سيــ�س ال�سركــ�ت 

املدنية للمحاماة.

ثانيا: تعدل املـادة )3( اأ�سم�ء ال�سرك�ء على اأن تقراأ ك�لآتي: 

  تتكون ال�سركة من ال�سرك�ء الآتني:

حمل الإقامة / العنواناجلن�شيةال�شــمم

م�سقط / الغربة ال�سم�ليةعماين�سعود بن �سالـم بـن �سعيـد النعمانـي1

م�سقط / املعبيلة اجلنوبيةعمايناأحمد بن حارث بن نا�سر ال�ساملي2
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ثالثـــا: تعدل �ملادة )6( على �أن تقر�أ كالآتي: 

            ر�أ�س مال �ل�سركة )250.000( مائتان وخم�سون �ألف ريال عماين، مق�سم �إىل )250.000(   

مائتني وخم�سني �ألف ح�سة، بقيمة ��سمية قدرها ريال عماين و�حد للح�سة �لو�حدة، 

وفقا للآتي: 

رابعــــا: يعدل �لبند )�أ( من �ملادة )8( على �أن يقر�أ كالآتي:

    �أ - يتوىل �إد�رة �ل�سركة �ملحامي / �سعود بن �سامل بن �سعيد �لنعماين.

خام�سا: يعد هذ� مبثابة عقد معدل لعقد تاأ�سي�س �ل�سركة وتظل �لبنود �لأخرى كما هي دون تغيري.

�ساد�سا: و�فق �ل�سركاء بالإجماع على تعديل عقد تاأ�سي�س �ل�سركة وفقا للبنود �أعله ووقعو� عليه.

توقيع ال�سركاء

1 - �سعود بن �سالـم بـن �سعيـد �لنعمانـي                                     �لتوقيع

2 - �أحمد بن حارث بن نا�سر �ل�ساملي                                     �لتوقيع

                                    

الن�سبةعـدد الـح�سـ�صاال�ســمم

99٪247.500�سعود بن �سالـم بـن �سعيـد �لنعمانـي1

1٪2.500�أحمد بن حارث بن نا�سر �ل�ساملي2
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قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2020/12/162

باإعــالن تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

ا�ستنادا اإلى قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108،

واإلــى القــرار الــوزاري رقــم 99/70 ب�ســاأن ال�ســروط والإجــراءات الالزمــة لتاأ�سيـ�س ال�سركات 

املدنية للمحاماة،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2020/8 بتاريخ 2020/12/28م،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

املوافقــة على تاأ�سيــ�س �سركـــة / �سعيد ال�سرجي وفـي�سل العامري للمحامــاة وال�ست�ســارات 

القانونية )�سركة مدنية للمحاماة(. 

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي :  13 / 5 / 1442هـ 

املوافـــــق :  28/ 12 / 2020م

د. �شامل بن حميد بن حممد ال�شوافـي

                                                                            قا�ســي املحكمــة العليا 

                                                                            نائب رئيــــــــ�س اللجنـــة
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة
املذكورون  "ال�سركاء"  املحامون  اتفق  2020/6/14م  املوافق  1441هـ  �سوال   22 يوم  فـي  اإنه 
وفقا  م�ستقلة  معنوية  �سخ�سية  لها  تكون  للمحاماة،  مدنية  �سركة  تاأ�سي�س  على  اأدناه 
الوزاري  القرار  ال�سلطاين رقم 96/108، واأحكام  لأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم 
املدنية  ال�سركات  لتاأ�سي�س  الالزمة  والإجراءات  ال�سروط  �ســاأن  فـي  ال�ســـادر   99/70 رقـــم 

للمحاماة.
متهيــد

ميتلك كل واحد من طرفـي هذا العقد مكتبا م�ستقال للمحاماة وال�ست�سارات القانونية، 
وال�ست�سارات  للمحامـــاة  ال�سرجــــي  عامــــر  بن  �سعيد  مكتب  الأول  الطرف  ميتلك  حيث 
وال�ست�سارات  للمحامــــاة  العامــــري  فـي�ســــل  مكتب  الثانـــي  الطـــرف  وميتلك  القانونية، 
القانونية، وتبا�سر هذه املكاتب اأعمالها منذ �سنوات، وقد اتفق الطرفان بغية تاأ�سي�س هذه 

ال�سركة على دجمهما لت�سبحا �سركة مدنية للمحاماة وفق ما �سياأتي من الأحكام.
ا�شـم ال�شركــة
املـــادة ) 1 ( 

�سعيد ال�سرجي وفـي�سل العامري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية )�سركة مدنية للمحاماة(.
مركــز ال�شركــة الرئي�شي

املـــادة ) 2 (
اأن تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة  محافظــة م�سقـــط، ولية ال�سيب، ويجوز لل�سركة 

وخارجها، وذلك وفق ما يقرره ال�سركاء.
اأ�شماء ال�شركـاء وجن�شياتهم
وحمـال اإقامتـهم وعناوينـهم

املـــادة ) 3 (
تتكون ال�سركة من ال�سركاء الآتيــن:

رقم العنواناجلن�شيةال�شـــــمم
الهاتف

94992040 ولية امل�سيبي - اخل�سبةعماين�سعيد بن عامر بن عبداللـه ال�سرجي1

96608711ولية ال�سيب - اخلو�سعماينفـي�سل بن حمود بن �سعيد العامري2
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الغــر�س من ال�شركــة
املـــادة ) 4 (

يتحدد غر�س ال�سركة فـي القيام باأعمال املحاماة وال�ست�سارات القانونية واأعمال الوكالة عن 
الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى والكفـيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم 
والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية اأو معنوية، وتاأ�سي�س ال�سركات التجارية، و�سياغة 
اللوائح املنظمة لها، والعمل فـي جمال احلقوق اخلا�سة بامللكية الفكرية وال�سناعية وحمايتها 
وت�سجيلها وكل الأعمال املرتبطة مبهنة املحاماة من احل�سور مع اأو عن ذوي ال�ساأن اأمام الهيئات 
الق�سائية وهيئات التحكيم والدعاء العام واللجان الإدارية ذات الخت�سا�س الق�سائي وجهات 
التحقيق الر�سمية الأخرى والدفاع عنهم فـي الدعاوى التي ترفع منهم اأو عليهم واإبداء الراأي 

وامل�سورة لطالبيها و�سياغة العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها.
مـــدة ال�شــركة

املـــادة ) 5 (
تبداأ ال�سركة اأعمالها فـي 2020/9/1م وت�ستمر اإلى اأن يتم حلها اأو ت�سفـيتها وفقا للقانون.

راأ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ) 6 (

راأ�س مال ال�سركة هو )10.000ر.ع( ع�سرة اآلف ريال عماين مق�سم منا�سفة بني ال�سريكني. 

ال�شنة املالية وكيفـية توزيـع الأربـاح واخل�شــائر

- تبداأ ال�سنة المالية الأولى لل�سركة منذ اإن�سائها وحتى نهاية يونيو، وتبداأ ال�سنة المالية 
بعد ذلك من اأول يوليو اإلى اآخر يونيو من كل عام ميالدي.

- فـي نهاية كل �سنة مالية يجري اإعداد ميزانية ال�سركة بمعرفة محا�سب قانوني وتعتبر 
هذه الميزانية ملزمة لل�سركاء بعد اعتمادها من المحا�سب ومجل�س اإدارة ال�سركة.

املـــادة ) 7 (
توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�سركاء منا�سفة، وفـي حالة وجود خ�سائر فـي اإحدى ال�سنوات 

ترحل اإلى ال�سنة التالية، ول توزع الأرباح اإل بعد تغطية خ�سائر ال�سنوات ال�سابقة.
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مديـــر ال�شركـــة
املـــادة ) 8 (

من  اأم  ال�سركاء  من  اأكان  �سواء  بالإجماع  ال�سركاء  يعينه  مدير  ال�سركة  اإدارة  يتولى   - اأ 
غريهم من املحامني املرخ�س لهم مبزاولة املهنة.

ب - يتولى املدير اإدارة وت�سيري اأعمال ال�سركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات 
الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة.

جـ - يعمل املدير على حتقيق اأغرا�س ال�سركة، ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات 
والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي:

1 - ال�سيا�سة العامة لأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها.
2 - امليزانيات واحل�سابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات 

املعتمدة.
3 - اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.

4 - تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة.
5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني وامل�ست�سارين.

6 - اختيار وتعيني واإنهاء خدمات موظفـي ال�سركة من غري املحامني وامل�ست�سارين 
وذلك ح�سب مقت�سيات العمل.

د - ي�ســــاأل املديــــر ب�سفـــة �سخ�سيــــة جتاه ال�سركة اأو الغري عن مخالفة الأنظمة واللوائح 
اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة.

هـ - ل يجوز لل�سريك غري املدير اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ولكن له اأن يطلع بنف�سه فـي 
مركز ال�سركة على �سري اأعمالها واأن يفح�س دفاترها وم�ستنداتها واأن يوجه الن�سح 
ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة ب�سورة 

مخالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.
و- يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة اأن يخطــــر ال�سركــــاء بذلك قبل 
�سهرين على الأقــل من تاريــخ العتــزال واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق بال�سركة 

نتيجة اعتزاله.

ز- تلتزم ال�سركة باأعمال املدير التي قام بها با�سم ال�سركة والتي تدخل �سمن �سالحياته.
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حقـوق وواجبـات ال�شركـاء

املـــادة ) 9 (

 اأ - ميار�س ال�سركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون باأ�سول املهنة.

ب - ل يجوز لل�سريك دون موافقة ال�سركاء اأن ميار�س حل�سابه اخلا�س اأو حل�ساب الغري 

ن�ساطا م�سابها لن�ساط ال�سركة، اأو يكون �سريكا فـي �سركة تناف�سها.

ج - يجوز لأي �سريك اأن ين�سحب من ال�سركة بطريق التنازل عن ح�سته بعو�س اأو بدون 

للغري  التنازل  كان  اإذا  الآخرين  ال�سركاء  موافقة  ب�سرط  ال�سركاء،  من  لأي  عو�س 

ويجوز لكل �سريك اأن يطلب ا�سرتداد احل�سة املتنازل عنها بنف�س �سروط التنازل.

د - ل يكت�سب ورثة ال�سريك املتوفى �سفة ال�سريك، ويجوز لهم خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ 

الوفاة التنازل عن ح�سة مورثهم وفقا ملا يق�سي به هذا العقد.

مال  راأ�س  زيادة  اأو  �سركاء جدد  اإدخال  اأو  ال�سركة  بتعديل عقد  ال�سركاء  قرارات  كل   - هـ 

اأن  يجب  ال�سركة  وخ�سائر  اأرباح  فـي  امل�ساركة  فـي  ال�سريك  ح�سة  تعديل  اأو  ال�سركة 

يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع.

و - ل يكون اجتماع ال�سركاء قانونيا اإل بح�سورهم جميعا.

ز - فــــي حـــال رغب اأحد ال�سركاء باخلروج من ال�سركة وف�س ال�سراكة يجب عليه اإبالغ 

اإل فـي نهاية  اأ�سهر، ول يكون الن�سحاب  ال�سريك الآخر قبل مدة ل تقل عن ثالثة 

ال�سنة املالية، على اأنه فـي حال كانت ال�سركة قد حققت اأرباحا فاإن لل�سريك املن�سحب 

ن�سيبه منها، واإن كانت قد حققت خ�سائر فاإن عليه ن�سيبه منها.

ح - ل يجوز لأي �سريك اأن يكون له دخل خا�س من ق�سايا اأو اأعمال قانونية خا�سة، اأو تلك 

التي تقوم على الثقة ال�سخ�سية اأو رابطة القرابة اأو ال�سداقة.

ط - لل�سركـــاء حـــق مقابلة املوكلني فـي مقر ال�سركة اأو خارجها، ولهـــم اأن يقــدروا الأتعــاب 

وفق �سيا�سة تقدير الأتعاب املعمول بها فـي ال�سركة.

ي - يحق لكل �سريك اأن يطلع على الدفاتر والأوراق واحل�سابات اخلا�سة بال�سركة.
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قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ) 10 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء الآخرين باأي من الأعمال التالية: 
1 - اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة منه.

2 - اأن يتنازل اأو يحـــول اأو يرهــن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبــات اأو ديون م�ستحقــة لل�سركة.
3 - اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان، 
اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة.
ت�شويــة اأو�شــاع املكاتــب ال�شابقــة

يعمل ب�ساأن ت�سوية الأو�ساع الإدارية واملالية للمكاتب ال�سابقة اململوكة لل�سركاء بالأحكام 
الواردة بامللحق رقم )1( املرفق بهذا العقد.

النظــام الداخلــي لل�شركــة
يعمل ب�ساأن النظام الداخلي الإداري واملايل لل�سركة وفقا لالأحكام الواردة بامللحق رقم )2( 

املرفق بهذا العقد.
حـل ال�شـركـة وت�شفـيتــها

املـــادة ) 11 (
اأ - تنق�سي ال�سركة باأحد الأ�سباب الآتية:

1 - انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها.
2 - اندماج ال�سركة مع �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.

3 - اإجماع ال�سركاء على حلها.
4 - اإذا نقــ�س عـدد ال�سركـــاء عن احلــد الأدنــــى املن�سو�س عليــه باملــــادة )2( من القرار 

الوزاري رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س.
5 - �سدور حكم ق�سائي بحلها.

6 - عدم ممار�سة ال�سركة ن�ساطها رغم مرور �سنة على تاأ�سي�سها، اأو توقفها عن ممار�سة 
ن�ساطهــا مــدة تزيـــد على �ستـــة اأ�سهـر، ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة 

تزيد على �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها.
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7 - اأية اأ�سبــاب اأخـــــرى ينــ�س عليها القـــرار الــــوزاري رقـــم 99/70 فـي �ســـاأن ال�سروط 
والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.

ب - تدخــل ال�سركــة مبجرد انق�سائها فـي دور الت�سفـية، وحتتفـــظ بال�سخ�سيــة العتباريـــة 
بالقدر الالزم للت�سفـية، وي�ساف اإلى ا�سم ال�سركة خالل مدة الت�سفـية عبارة )حتت 

الت�سفـية(.
ج - تنتهي �سلطة املدير بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك يظل قائما على اإدارة ال�سركة، ويعترب 
املدير  على  ويجب  ت�سفـية  تعيني جلنة  يتم  اأن  اإلى  امل�سفـي  فـي حكم  للغري  بالن�سبة 
اإبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق اأي �سبب من اأ�سباب انق�ساء ال�سركة وذلك 

خالل مدة ل تزيد على اأ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب. 
د - تتم ت�سفـية ال�سركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 99/70. 

هـ - اإذا تقرر لأي �سبب اإنهاء اأعمال ال�سركــة وت�سفـية اأعمالها يتعيـــن اإنهاء كافـــة الق�سايــا 
ا�ستخدام  اإنهائها وميكن  كيفـية  على  ال�سركاء  بني  والتفاق  فـيها  العمل  التي يجري 

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء.
القـانون الواجـب التطبـيق

املـــادة ) 12 (
فـيما مل يرد به ن�س فـي هذا العقد تطبق اأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم 96/108 والقرار الوزاري رقم 99/70 فـي �ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة.
املـــادة ) 13 (

فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفـيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإلى حله 
وديا فاإذا مل يتفقوا يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ اإر�سال اإ�سعار الت�سوية 

الودية اأن يطلب تعيني محكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 97/47.

توقيع ال�شركاء 
ال�شم : �سعيــــد بن عامـــــر ال�سرجــــي                                        التوقيـــع

التوقيـــع ال�شم : فـي�ســــل بن حمــــود العامري            
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�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�سناعـة 

وترويج اال�ستثمار
 املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

)21(OM/ID/2019/0007 :رقم الطلب

تاريخ التقدمي)22(

رقم ال�سهادة امل�سجلة)11(

تاريخ الت�سجيل)15(

)45(
( ).Loc Clت�سنيف لوكارنو

)71(
طالب الت�سجيل : اأنفان ترييبل ديزاين اب1

العنوان : غو�ستاف ادولفز فاغ 20، ا�س اأي- 40 761 نورتالج، ال�سويد
2
3

)72(

املخرتع: ليزا فوروالند1
العنوان : غو�ستاف ادولفز فاغ 20، ا�س اأي- 40 761 نورتالج، ال�سويد

- 1
 - 2
 - 3

امل�سمى : ظلة واقية من ال�سم�س ل�سرير طفل1)73(
2

)74(
الزينة العاملية1

�س.ب : 474 ر ب : 131
2
3

ي�ستند الطلب اإلى اأ�سبقية رقم 29/686،274 املودعة بتاريخ 2019/4/3 فـي الواليات املتحدة االأمريكية)30(
)28( عدد النماذج فـي الطلب    منوذج �سناعي )12(

)54(   و�سف الت�سميم: ت�سميم زخرفـي لظلة واقية من ال�سم�س ل�سرير طفل كما هو مبني فـي ال�سور والو�سف

)55( الت�سميم 

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعـــــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيـــة الفكريـــة عـــن ت�سجيـــــل منــــوذج �سناعــي وفقــا الأحكــــام قانــــون حقــــوق 
امللكيــة ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 .

الو�سف املخت�سر باللغة العربية لنموذج اأو ر�سم �سناعي
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�إعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام قانون 

)نظام( العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2017/33 .

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 101601

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تثمني املمتلكات العقارية/�سراء وبيع الأرا�سي والعقارات وتق�سيمها و�ساطة العقارات .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مملكة بركاء العقارية 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 320 ر.ب: 748، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2016/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 102848

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة اأحذية وال�ساعات والنظارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور املزهر 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 89 ر.ب: 324، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2016/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 105523

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الذهب واملجوهرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ستربق اجلديدة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 80 ر.ب: 400، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2016/10/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 105695

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عيادة طب الأ�سنان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمال�س العاملية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 196 ر.ب: 136، م�سقط جراند مول، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2016/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 106801

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأعمال تنفـيذ الت�سميم الداخلي - مقاولت البناء والت�سييد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداجلبار مختار علي و�سريكه 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2016/12/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 110364

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اللون الأخ�سر املتحدة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 117 ر.ب: 116، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2017/5/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 110415

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة النظارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتحدة للم�ساريع املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2017/5/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 110579

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عوافـي العاملية لالأغذية �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 324 ر.ب: 124، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2017/5/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 111519

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة للحلويات ومنتجات املخابز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جبال الفلج الوطنية للتجارة واملقاولت 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية اخلابورة، محافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2017/7/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 111620

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون ن�سائي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع طيف املدينة احلديثة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1517 ر.ب:111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2017/7/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 114060

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم ومقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذئب الربي للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 150 ر.ب: 131 روي، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2017/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 115549

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار �سالن احلديثة للتجارة واملقاولت 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سحار، محافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2017/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 117326

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة، والعطور، وم�ستح�سرات التجميل، و�سابون الزينة والبخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرمي ال�سابقية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 118764

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع امل�سدر احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية ال�سويق، محافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 120722

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأبواب والنوافذ املطابخ ال�سراميك املواد ال�سحية وم�ستلزماتها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفنار الأولى �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 266 ر.ب: 322، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/7/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 123525

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموخ �سمال �سحار للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سحار، محافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/11/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 124070

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع اجلاتوه والبيتيفور والكعك باأنواعه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سالح امل�سعودي للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/11/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 125209

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الرتقاء الوطنية املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 371 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/1/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 125587

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مراقب احل�سابات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة املحا�سبني القانونيني

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 609 ر.ب: 320، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/1/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 125963

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الهواتف النقالة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية للتكنولوجيا �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 301 ر.ب: 124، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/2/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128687

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العطور ومواد جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هدايا مارية ونهى �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

م�سقط،  محافظة  ال�سيب،  ولية  اخلو�س،   131 ر.ب:   700 �س.ب:  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/5/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128849

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطاعم ومقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بن �سعود ال�سابري للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املعبيلة اجلنوبية، ولية ال�سيب، محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/5/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130706

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم وجبات وم�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي بن را�سد الري�سي للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية العامرات ، محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/8/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 130854

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

املتاجر املتخ�س�سة ملنتجات الفواكه  البيع بالتجزئة فـي  املخابز لت�سمل منتجات املخابز 

التمــــور  وتعبئـــة  جتفـيــــف  باجلملة،  الغذائية  املواد  بيع  والتمور،  الطازجة  واخل�سراوات 

والعنب والتني و�سنع منتجاتها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: با�سقات الغبرياء للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

الباطنة،  �سمال  محافظة  ال�سويق،  ولية   ،315 ر.ب:   285 �س.ب:  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/8/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131143

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى وم�ساوي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رتو�س الع�سرية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

بو�سر،   ولية  قابو�س،  ال�سلطان  مدينة   133 ر.ب:   2320 �س.ب:  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/9/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131550

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام وم�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سالح بن �سعيد بن محمد املعمري للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 43 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/9/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131632

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب تعقيب معامالت، وكالت جتارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العامرية لال�ستثمارات الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

م�سقط،  محافظة  بو�سر،  ولية  العذيبة،  ر.ب:130   1619 �س.ب:  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/9/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132227

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأندية الريا�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحاري العاملية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/10/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132803

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املحطة لالأعمال املتحدة �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

الباطنة،  جنوب  محافظة  امل�سنعة،  ولية   ،132 ر.ب:   162 �س.ب:  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/11/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133071

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والأحذية  الأطفال  ومالب�س  والعبايات  عربية  والغري  العربيــــة  الن�سائيــــة  املالبــــ�س  بيع 

واحلقائب الن�سائية وبيع العطور وم�ستح�سرات التجميل والبخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الرثيا املا�سية �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

م�سقط،  محافظة  ال�سيب،  ولية  اخلو�س،   132 ر.ب:   716 �س.ب:  �لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/11/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133679

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز جتاري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهدية الف�سية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 95 ر.ب: 324، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/12/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134328

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليلى العو�سية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية ال�سيب، محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/1/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134515

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

محالت الع�سائر والبوظة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواء فنجاء املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 207 ر.ب: 600، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/1/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134742

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املذاق العاملي �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1566 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/1/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135006

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طابوق الإنرتلوك واملوزايك والكري�ستون.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع احل�سرمي للمنتجات الإ�سمنتية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 74 ر.ب: 112، ولية بو�سر، محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/2/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135115

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب اإداري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اكوا باور عمان �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 101 ر.ب: 136، ولية بو�سر، محافظة م�سقط ، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/2/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135122

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع بالتجزئة قي املتاجر املتخ�س�سة للدهانات والطالءات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طيف الأر�س للتجارة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 226، ر.ب: 114، ولية مطرح، محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/2/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135241

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الإلكرتونيات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سالمي الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 609 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135587

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم وجبات الطعام وامل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كنز العاملية للم�ساريع واخلدمات الفنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 2157 ر.ب: 112، ولية بو�سر، محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/2/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136489

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سفـييف ال�سهر واأنواع التجميل للن�ساء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز مرحبا للتجميل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/6/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136500

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد البناء واملواد ال�سحية والكهربائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع العوفـي الراقية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/6/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136780

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برادات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمرية لالأعمال التجارية 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 880 ر.ب: 122، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/6/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136791

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدار�س حتفـيظ القراآن.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع الأنفال للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: املوالح اجلنوبية، ولية ال�سيب، محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/6/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136997

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع العني الربونزية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 74 ر.ب: 511، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/6/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136998

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع بالتجزئة للزهور والنباتات الطبيعية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو كيان املا�سية 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/6/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137260

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سركات جتهيز الطعام )متوين واإعا�سة (.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطريق الذهبي ال�سماليي للتجارة واملقاولت 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 918 ر.ب: 512، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/6/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137261

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي، امل�سروبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطريق الذهبي ال�سمايل للتجارة واملقاولت 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 918 ر.ب: 512، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/6/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137288

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سيل والعبايات والبيع عن طريق الإنرتنت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وفاء عبداللـه املعمري للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1807 ر.ب: 130، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/7/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137478

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج الع�سل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ع�سل البيماين للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/7/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137616

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برادات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واجهة �سرور 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/7/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137630

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات املخابز، احللويات، واحللويات ال�سكرية، اخلبز وم�ستقاته، �ساي، قهوة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العامل امللكي للتطوير 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/7/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137788

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم احلفالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأ�سا�س املتفردة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سحار، محافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/7/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137797

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

محالت البوظة )الآي�س كرمي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جزال 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3060 ر.ب: 112 روي، محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/7/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137840

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حتمي�س النب اأو طحنه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سداف نعمة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/7/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137860

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ابن �سامل الو�ساحي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/7/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137929

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإزكي للم�ساريع الع�سرية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 834 ر.ب: 115، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/7/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138233

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حفر الآبار.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة علي بن �سعيد ال�سبلي للتجارة �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية بركاء، محافظة جنوب الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/8/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138237

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم الرحالت ال�سياحية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الف�سول الأربعة املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/8/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138622

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الإلكرتونيات والهواتف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللم امل�سيئ

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/8/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138712

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل املالب�س الن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خالد العرميي وولده

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139116

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطابع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بلورة البحار �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 724 ر.ب: 121، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139117

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطابع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بلورة البحار �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 724 ر.ب: 121، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/9/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139389

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل نحل، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهد املختوم

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/9/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 111236

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�ستقرار للتوزيع 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �ساللة، محافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2017/7/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 116455

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القمة الواحدة �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 569 ر.ب: 133، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/2/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 121525

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع احللويات ومنتجات املخابز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الأيادي الذهبية املتحدة للتجارة �س.م.م 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �ساللة، محافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/8/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 124479

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأثاث منزيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املحور الأول 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1182 ر.ب: 113، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/12/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 132791

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فرح الغيالنية للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 634 ر.ب: 114، ولية بو�سر، محافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2019/11/6

-71-



اجلريدة الر�سمية العدد )1376(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141445

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

العالج الطبيعي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مركز �سع�سعة للعالج الطبيعي والتخ�سي�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141446

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الداخلـــي )التج�سيـــ�س والطـــالء  الت�سميـــم  )اأعمــال تنفيذ  الداخلــي  الديكـــور  ت�سميـــم 

والتزيني(( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ا�سناد للم�ساريع املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141448

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : جوهرة رويلة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141449

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم )املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي، مطاعم( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اآفاق اخلواطر لالأعمال التجارية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141452

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

توفري  املعلومات،  تكنولوجيا  فـي  اال�ست�سارة  كخدمات  الربجميات  احلا�سوب،  برجمة 

خدمات  االإنرتنت،  مواقع  طريق  عن  احلا�سوبية  والربجمة  التكنولوجيا  عن  معلومات 

احلا�سوب،  تكنولوجيا  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات  التكنولوجيا،  جمال  فـي  اال�ست�سارة 

اإن�ساء وت�سميم فهر�س للمعلومات على موقع اإلكرتوين ل�سالح الغري خدمات تكنولوجيا 

فـي  اال�ست�سارة  خدمات  االإنرتنت،  على  االأمن  جمال  فـي  اال�ست�سارة  خدمات  املعلومات، 

اإطار ن�سر الربجميات، من�سات تكنولوجيا  اأمن البيانات، تطوير الربجميات فـي  جمال 

املعلومات كخدمات، تطوير النظام اال�سا�سي للكمبيوتر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبعاد لتقنية املعلومات �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141454

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خ�سراوات طازجة، فواكه طازجة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�سقط االأهلية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8

-74-



اجلريدة الر�سمية العدد )1376(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141462

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ملحمة للحوم.  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأجيال اخلري احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141463

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الطبية، خدمات طب  امل�ساعدة  ال�سحية،  الرعاية  الطبية، م�ست�سفيات،  العيادات  خدمات 

االأ�سنان، خدمات دور التمري�س، العناية باظافر اليدين، الن�سائح ال�سيدالنية وخدمات 

العناية بالب�سرة.  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : االأنوار الع�سرية لالأعمال واخلدمات �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141465
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واالإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  بالتجزئة  البيع  خدمات 
الطبية، خدمات البيع باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية واالإمدادات 

الطبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيدلية الرازي �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سارع رك�س بناية ال�سليف، �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141468
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التدريـــب  اإعــــادة  واالإداري(،  املهني  التدريب  )معاهد  والتعليــــم،  للرتبيـــة  االأكادمييـــات 
املهني)معاهد التدريب املهني واالإداري(، التوجيه املهني ن�سائح تعليمية اأو تدريبية،)معاهد 
التدريب  واالإداري(،  املهني  التدريب  التدريب،)معاهد  اإر�ساد  واالإداري(،  املهني  التدريب 
الطياريــن  لتاأهيــل  ثقافـــي  فحــ�س  واالإداري(،  املهنـــي  التدريـــب  عر�س،)معاهـــد  العملي 
توفرها  التي  التعليم  خدمات  واالإداري(،  املهني  التدريب  طيار)معاهد  بدون  لطائرات 

املدار�س)معاهد التدريب املهني واالإداري( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأكادميية عمان للطريان �س.م.ع.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : مطار �سحار ،�سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141469

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات مطاعم تقدمي 

خا�سة  اأو  منزلية  ووجبات  اطباق  اإعداد  ال�سخ�سية،  الطهاة  خدمات  اخلفيفة،  الوجبات 

تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة حتفيز ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141470

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع م�سابيح كهربائية، ماآخذ لالأ�سواء الكهربائية، اأجهزة ومن�ساآت لالإ�ساءة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سعلة احلياة الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141481

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاوالت  فـي  امل�ستخدمة  االآلية  واالأجهزة  والنجارة  احلدادة  ور�س  ومعدات  اأجهزة  بيع 

والت�سييد.  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سحراء للم�ساريع املدنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141482

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتبة.  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سحاري احلاجر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141483

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : روائع الهاملية املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141484

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وال�سقق  العقارات  مكاتب  العقارات،  اإدارة  العقارات،  تثمني  العقارات،  وكاالت  خدمات 

ال�سكنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املرتب للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141485

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بوتيك لبيع املالب�س اجلاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع نور العينني احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141488

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الت�سميم الداخلي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سيجا للت�سميم واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141489

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واإعالن، خدمات عر�س عامة،  املبا�سر، دعاية  االإعالن بالربيد  االأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات 

ترويج املبيعات لالآخرين، االإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، عر�س �سلع 

الهاتف،  عرب  الت�سويق  خدمــات  ت�سويــق،  بالتجزئــة،  البيع  لغايــات  االإعــالم  و�سائل  على 

الت�سويق اال�ستهدافـي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املحرتف املهني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141490

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املتاجــر  فـي  بالتجزئــة  والبيـع  احلبـوب  وتعبئــة  طحن  والتوابل،  البهارات  وتعبئة  طحن 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة باعلوي للتجارة واال�ستثمار �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141491

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الفنادق .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : فندق �سماء م�سقط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141492

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بهارات، توابل .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سائم عربي الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141493
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

نقل  النقل،  التنزه،  مبراكب  النقل  باحلافالت،  النقل  بال�سيارات،  النقل  اجلوي،  النقل 
ركاب، النقل البحري، نقل امل�سافرين، خدمات االنتقال، تاأجري الطائرات، تاأجري حافالت، 

خدمات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة االإجتاه الواحد العاملي للتجارة �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141494
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

للراأ�س،  اأغطية  قبعات  ري�س،  من  لفاعات  �سروالية،  اأردية  طويلة،  جوارب  القدم،  لبا�س 
جوارب وكولونات، اأحذية ذات �ساق طويلة، اأحذية ن�سفية، �سياالت للمالب�س، اأحذية ذات 
اأربطة، ياقات مالب�س، ياقات للتدفئة، قمي�سوالت �سرتات ن�سوية ق�سرية، �سراويل حتتية، 
اأحزمة  ال�سم�س،  من  واقيات  كتانية،  مالب�س  داخلية،  مالب�س  �سدارات  �سيقة،  قبعات 
االأحذية، نعال داخلية �سبانات،  الكهنة، فرعات  مالب�س، �ساالت، مباذل، �سرتات، عباءات 
قم�سان، مالب�س، قطع حديدية لالأحذية، اأثواب �سيقة، م�سدات للن�ساء، مالب�س جاهزة، 
�سراويل لالأطفال، اأغطية لالأذنني مالب�س، ربطات عنق، فرعات لبا�س القدم، بنطلونات 

ق�سرية مالب�س، بنطلونات، اأو�سحة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة االإجتاه الواحد العاملي للتجارة �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141551

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات تبخري عطور، عطور، �سناعة عطور .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة الفي�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141554

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ور�سة اأملنيوم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نا�سر بن �سليمان بن محمد العزري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : اخلدمات ال�سناعية، واليـة نــزوى، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141555

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإر�ساد التدريب .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مكتب طموح م�سقط خلدمات التدريب �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141560

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإر�ساد التدريب، اإعادة التدريب املهني، تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب، التوجيه املهني 

ن�سائح تعليمية اأو تدريبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأطياب لتكنولوجيا االأغذية واخلدمات التجارية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141561
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سحون فناجني)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات الفنادق واملطاعم واملطابخ(، 
مقايل)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات الفنادق واملطاعم واملطابخ(، فرا�سي 
تنظيف، ع�سارات فواكه غري كهربائية للغايات املنزلية، �سواين من الورق لغايات منزلية، 
�سناديق  مناديل،  حلقات  تواليت،  اأواين  للمالب�س،  فاردات  كوؤو�س،  �سيني،  خزف  اأواين 
البال�ستيك،  اأو  الورق  اأكواب من  اأواين مطبخ، مالقط غ�سيل،  اأوعية مطبخ،  للحلويات، 
غري  طهي(  )اأواين  طاجني  للمثلجات،  مالعق  الطبخ،  اأثناء  الطعام  حتريك  مالعق 

كهربائية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اأحمد عادل اأحمد �سجنعة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141562
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطاط  مطهرات،  لالأ�سنان،  مالغم  االأ�سنان،  الأطقم  ل�سق  مواد  لالأ�سنان،  حاكة  مواد 
الأغرا�س طب االأ�سنان، م�ستح�سرات �سيدالنية، مادة ح�سو االأ�سنان، مواد ب�سمة لالأ�سنان، 
الكيه لالأ�سنان، �سمغ م�سطكاوي لالأ�سنان، بور�سالن الأطقم االأ�سنان، غ�سوالت فم لغايات 

طبية، معجون االأ�سنان الدوائي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : العناية الطبيـة الفائقة �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 
تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141563

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سفيف ال�سعر والتجميل للن�ساء .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عهود الهنائية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141564

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اخلياطة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة عالية املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141565
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جتعيد  م�ستح�سرات  مكياج،  م�ستح�سرات  لال�ستحمام،  جتميلية  ،م�ستح�سرات  �سابون 
م�ستح�سرات  ملمعات،  تلميــع  م�ستح�ســرات  للرمـــو�س،  جتمــيل  م�ستح�ســرات  ال�سعــر، 
تبخري  م�ستح�سرات  تنظيف،  م�ستح�سرات  بخور،  املكياج،  اإزالة  م�ستح�سرات  جتميل، 
عطور،م�ستح�سرات جتميل احلواجب، م�ستح�سرات العناية باالأظافر، قطع من �سابون 

الزينة، م�ستح�سرات لالإ�سمرار م�ستح�سرات جتميل،اأعواد البخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة اوفل الهند�سية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141567
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واإعالن،  دعاية  ال�سلع،  عر�س  واالإعالن،  الدعاية  مواد  ن�سر  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
خدمات عر�س عامة، ترويج املبيعات لالآخرين، خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين �سراء 
بالتجزئة،  البيع  لغايات  االإعالم  و�سائل  على  �سلع  اأخرى،عر�س  الأعمال  وخدمات  �سلع 

ت�سويق، تاأجري منا�سب للبيع .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : التالل الربونزية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141570

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

داخلية  قم�سان  للريا�سة،  اأحذية  اجلمباز،  ريا�سة  مالب�س  البدنية،  للريا�سة  مالب�س 

للريا�سة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : و�سام للريا�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب :2020/12/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141571

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�ستح�سرات مكياج، زيوت عطرية، زيوت لغايات التجميل، زيوت لغايات التنظيف، زيوت 

للعطور والروائح .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ما�سة الفلورنتني العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب :12 /2020/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141572
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بخور، خال�سات زهور عطور،عطور، اأعواد البخور، معطر هواء مع اأعواد )عيدان( خ�سبية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : نرج�س الداخلية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب :2020/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141594
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة حا�سوب، برامج حا�سوب م�سجلة، لوحات مفاتيح الأجهزة  اأجهزة ذاكرات حا�سوب، 
برامج   00090613 حا�سوب،  اأجزاء  عر�س  �سا�سات  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة  احلا�سوب، 
مراقبة برامج حا�سوب، فاأرة اأدوات طرفية للحا�سوب،طابعات ت�ستخدم مع اأجهزة احلا�سوب، 
برجميــات  تطبيقــات  حا�سوب،  األعــاب  برامــج  للتنزيل،  قابلة  برجميات  حا�سوب  برامج 
القابلة  اأو  امل�سجلة  احلا�سوب  لربامج  من�سات  احلا�سوب،  عتاد  للتنزيل،  قابلة  احلا�سوب، 

للتحميل، اأجهزة مراقبة، الأغرا�س غري طبية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : �سركة وادي رونب املتحدة للتجارة واملقاوالت �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب :2020/12/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141596

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات ال�سيارات )بيع مركبات م�ستعملة( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اأحمد ال�سعيلي احلديثــــة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب :2020/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141597

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات، تلميع املركبات، ت�سحيم املركبات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : املهند وماجد للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب :2020/12/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141599
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وال�سيل(،  الن�سائية  للعبايات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  مالب�س)البيع  واقيات 
وال�سيل(،  الن�سائية  للعبايات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  للمالب�س)البيع  �سياالت 
وال�سيل(،  الن�سائية  للعبايات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  مالب�س،)البيع  ياقات 
وال�سيل(،  الن�سائية  للعبايات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  مالب�س،)البيع  بران�س 
م�سدات للن�ساء)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعبايات الن�سائية وال�سيل(، �ساالت 
عباءات  وال�سيل(،  الن�سائية  للعبايات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  الفرو)البيع  من 
مالب�س  وال�سيل(،  الن�سائية  للعبايات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  ن�سائية)البيع 

ن�سائية داخلية)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعبايات الن�سائية وال�سيل( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : موؤ�س�سة اأ�سطورة ال�سرق ال�ساملة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141643
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ن�سائم وادي قريات املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141672

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع مواد غذائية )حبوب، قمح، �سكريات( .

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 : 141674

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع م�ستح�سرات جتميل)بيع م�ستح�سرات جتميل( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : م�ساريع اأمين ولدوادي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141675

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي واملطاعم .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأبو محمد العلوي و�سريكه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141678

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تغليف ال�سلع، ت�سليم الب�سائع، خزن الب�سائع، خدمات التعبئة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : البحر االأزرق ال�ساطع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141705

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الف�سول املميزة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141712

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : اأ�سواء البريق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141713

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

 )النقل الربي للركاب باحلافالت، الغري املنتظم( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الرماح اللوج�ستية خلدمات النفط والنقليات والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141723

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سابيح كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : الروؤية امل�ستقبلية ال�ساعدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141726

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع مالب�س جاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ال�سماء ال�ساطعة للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141727

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

هايرب ماركت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : خالد بن حمد بن عبداللـه العلوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141729

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

باأظافر  العناية  التدليك،  امل�ساج  ال�سعر،  ت�سريح  خدمات  التجميل،  �سالونات  خدمات 

اليدين، اإزالة ال�سعر بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : عبق الكاميليا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141747

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : ح�ساد اخلليج للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141750

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الغ�سيل والكي، ملمع للغ�سيل والكي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : النخبة املبتكرة للخدمات والتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب :  2020/12/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 141751

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�س ال�سلع)بيع املالب�س اجلاهزة والعطور وم�ستح�سرات التجميل والبخورواالأحذية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم : مل�سات الدار االأولى للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة : عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان : �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2020/12/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139766
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سينمائية,  الأفالم  تاأجري  الفـيديو,  اأ�سرطة  تاأجري  والتلفزيون,  الراديو  اأجهزة  تاأجري 
فني,  عمل  تاأجري  ال�سريطية,  باحلافظات  التلفزيونية  امل�سجالت  تاأجري  اللعب,  تاأجري 
وا�ستقبال  اإر�سال  معدات  تاأجري  ال�سوت,  م�سجالت  تاأجري  الفـيديو,  كامريات  تاأجري 
ال�سوت, تاأجري معدات الت�سوير ال�سينمائي, تاأجري معدات اللعب, ترجمة الأفالم, تزويد 
ت�سجيل  الثقافة,  اأو  الرتفـيه  امل�ستخدمني مبراجع لأغرا�ض  تزويد  للفنانني,  العار�سني 
اأ�سرطة الفـيديو, تف�سري لغة الإ�سارة, تقدميم عرو�ض املنوعات, تقدمي التقارير امل�سورة, 
اأو الرتفـيه, تنظيم  اأو املناف�سات للتعليم  تقدمي خدمات قاعات الت�سلية, تنظيم املباريات 
جولت  تنظيم  الرتفـيه,  كوزبالي  اأحداث  تنظيم  تعليمية,  اأو  ثقافـية  لغايات  املعار�ض 
برفقة مر�سدين �سياحيني, تنظيم حفالت ترفـيه, تنظيم واإدارة الجتماعات, تنظيم واإدارة 
احلفالت املو�سيقية, تنظيم واإدارة احللقات الدراأ�سية, تنظيم واإدارة املوؤمترات, تنظيم واإدارة 
الندوات, تنظيم واإدارة ندوات, تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب, تنظيم وعقد منتديات 
الفـيديو  بث  خدمات  خالل  من  للتنزيل  القابلة  غري  الأفالم  توفـري  املبا�سرة,  تعليمية 
بح�سب الطلب, توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث 
الفـيديو بح�سب الطلب, توفـري الفـيديوهات غري ال�سبكية, غري متاحة للتنزيل, توفـري 
الثقافـية  لالأغرا�ض  للم�ستخدم  ت�سنيفات  توفـري  ومعار�ض,  عر�ض  املتاحف  جتهيزات 
من  مبا�سرة  املقدمة  الألعاب  خدمات  امل�سرحية,  للعرو�ض  املقاعد  حجز  الرتفـيهية,  اأو 
�سبكة حا�سوب, خدمات التدريـــب التي توفرها اأجهزة متثيلية, خدمات الرتبية والتعليم, 
خدمات  املتجولة,  املكتبات  خدمات  الريا�سية,  املع�سكرات  خدمـــات  الت�سليـــة,  خدمـــات 
اخلا�سة,  الحتياجات  ذوي  من  مقدمة  تعليمية  خدمات  التعليم,  اأو  للرتفـيه  النوادي 
خدمات حدائق املالهي, خدمات مرتجم اللغة, خدمات مراأ�سلي الأنباء, خدمات مع�سكرات 
العطالت للرتفـيه, خدمات مكتبات الإعارة, خدمات وكالت التذاكر ترفـيه, ر�سم الوجه, 
النقل تدريب,  الن�سو�ض, معرفة كيفـية  �سينمائية, كتابة  عر�ض متثيليات حية, عرو�ض 
ن�سر  الرتفـيه,  عن  معلومات  والتعليم,  الرتبية  عن  معلومات  ال�ستجمام,  عن  معلومات 
الكتب, ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية على الإنرتنت, ن�سر الن�سو�ض خالف ن�سو�ض 
الدعاية والإعالن, و�سائل ال�ستجمام توفـري, ا�ستئجار املدربني, الإنتاج امل�سرحي, الإر�ساد, 
الت�سوير  بالراديو,  الرتفـيه  التلفزيوين,  الرتفـيه  الرتجمة,  عر�ض,  العملي  التدريب 
الفوتوغرافـي, التوجيه املهني ن�سائح تعليمية اأو تدريبية, اخلدمات الثقافـية اأو التعليمية 
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الأفالم,  اإنتاج  الإلكرتوين,  املكتبي  الن�سر  الفنية,  املعار�ض  تقدمها  التي  الرتفـيهية  اأو 
والتلفزيون,  الراديو  برامج  اإنتاج  امل�سرحية,  العرو�ض  اإنتاج  الإعالنية,  الأفالم  بخالف 

اإر�ساد التدريب, اإعادة التدريب املهني. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متحف امل�ستقبل �ض.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق اخلام�ض, مكتب ملك اأبراج, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139769
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سفر,  لغايات  ال�سياقة  تعليمات  توفـري  بحرية,  رحالت  تنظيم 
ال�ستخدام  خدمات  امل�سافرين,  حراأ�سة  ال�سفر,  مقاعد  حجز 

امل�سرتك لل�سيارات, خدمات ال�سيارات, خدمات النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية, خدمات 
اإلكرتونيا,  املحفوظة  امل�ستندات  اأو  للبيانات  املادي  التخزين  التخزين,  الهدايا,  تغليف 
احلجز لل�سفر, احلجز للنقل, العتالة التحميل والتنزيل, النقل, النقل اللوجي�ستي, النقل 
بال�سيارات,  النقل  احلديدية,  بال�سكك  النقل  باحلافالت,  النقل  بالرتام,  النقل  النهري, 
النقل بال�سنادل, النقل ب�سيارات الأجرة, النقل مبراكب التنزه, النقل بوا�سطة العبارات, 
تاأجري  الكراجات,  تاأجري  القوارب,  تاأجري  ال�سيارات,  تاأجري  القوارب,  بوا�سطة  النقل 
ترتيب  الأمتعة,  تخزين  ال�سيارات,  وقوف  اأماكن  تاأجري  امل�ستودعات,  تاأجري  املركبات, 
اإلى  امل�سافرين  لالأ�سخا�ض  ال�سفر  ووثائق  ال�سفر  تاأ�سريات  ترتيب  ال�سياحية,  الرحالت 
اخلارج, تاأجري اأنظمة املالحة, تاأجري حاويات التخزين, تاأجري كراأ�سي املقعدين, جتديد 
اآلت البيع, جتريب الطائرات بدون طيار املدنية, ترتيب خدمات نقل الركاب لالآخرين عرب 
تطبيق عرب الإنرتنت, ت�سليم الب�سائع, ت�سليم الر�سائل, ت�سليم الطرود, تغليف الب�سائع, 
تغليف ال�سلع, خزن الب�سائع, دفع اأجرة ال�سحن فـي ميناء الو�سول, معلومات التخزين, 
معلومات النقل, معلومات مرورية, مواقف ال�سيارات, نقل امل�سافرين, نقل النفائ�ض حتت 

احلراأ�سة, نقل ركاب.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متحف امل�ستقبل �ض.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق اخلام�ض, مكتب ملك اأبراج, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139771
فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وحدات حتكم لألعاب الفـيديو, ورق تداول لالألعاب, ورق لعب �سدة, 
الورقية,  احلفالت  قبعات  لعب,  نحلة  اأو  فرفـرية  للدمى,  غرف 

قفازات بي�سبول, قفافـيز لعبة الغولف, قفافـيز لالألعاب, قوالب بناء لعب, كرات ثلج, كرات 
�سغرية للعب, كرات لعب, كرات للعب, ل�ساقات حلقائب الغولف, لعب الداما, لعب اأطفال 
مح�سوة, لعبة ال�سهام, لعبة القناين اخل�سبية, لعبة الرند الزهر, مركبات �سغرية, مركبات 
لعب, مركبات لعب يتم التحكم فـيها عن بعد, م�سارب غولف, م�سارب لالألعاب, مفرقعات 
نقالة  هواتف  للحفالت,  هدايا  لعب,  مناذج  للدمى,  مالب�ض  للحفالت,  هدايا  للحفالت 
لعب, دمى ماتريو�سكا, دمى متحركة, رقع �سطرجن, �سكوترات دراجات تدفع بالرجل, لعب, 
طائرات بدون طيار لعب, طائرات ورقية, عجني للعب, عدادات اأقرا�ض, للعب, عدد مقيا�ض 
منوذجية لعب, عرجون )قطعة خ�سبية معقوفة(, اجزة لالألعاب الإلكرتونية بخالف تلك 
املعدة لال�ستعمال مع اأجهزة اأو �سا�سات عر�ض خارجية, اأجهزة ركوب فـي املعار�ض, اأجهزة 
�سحر لعب, اأحاجي ال�سور املقطوعة, اأح�سنة هزازة, اأدوات للريا�سة البدنية, اأ�سرة للدمى, 
اأقرا�ض طائرة لعب, اأقنعة الكارنفال, اأقنعة م�سرحية, األعاب, األعاب الدومينو, األعاب بناء, 
األعاب �سطرجن, األعاب قابلة للنفخ لأحوا�ض ال�سباحة, األعاب لوحية, األعاب م�سنوعة من 
اآلت  الأمواج,  ركوب  األواح  ج�سمية,  األواح  �سينية,  لعبة  املهجونغ  منزلية,  األعاب  املخمل, 
األعاب الفـيديو, اآلت ت�سلية تعمل اتوماتيكيا وبالنقد, اأجهزة األعاب فـيديو محمولة, اأجهزة 
توجيه لألعاب الفـيديو, اأجهزة لعبة فـيديو, اأدوات التحكم فـي جهاز اللعب الإلكرتونية, 
اأدوات حتكم للعب, اأدوات قابلة للنفخ لتطفو فـي حو�ض ال�سباحة, اأقنعة لعب, اأكواخ اللعب, 
األعاب محمولة مع  �سكل م�ستح�سرات جتميل,  األعاب على  العملية,  األعاب اخلدع  األعاب, 
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اآيل  اإن�سان  ات�سالت,  واألعاب مزودة بوظائف  األعاب محمولة  ال�سائل,  الكري�ستال  �سا�سات 
لعبة, بيوت للدمى, متاثيل لعب, خيام اللعب, دمى, دمى للحيوانات الأليفة, دمى للدببة.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متحف امل�ستقبل �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق اخلام�ض, مكتب ملك اأبراج, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139773
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لراكبي  كتانية, مالب�ض  ريا�سة اجلمباز, مالب�ض  للعرق, مالب�ض  داخلية ما�سة  مالب�ض 
لل�ساطئ,  مالب�ض  البدنية,  للريا�سة  مالب�ض  التنكرية,  للحفالت  مالب�ض  الدراجات, 
مالب�ض م�سادة للماء, مالب�ض مطرزة, مالب�ض من الورق, مناديل مخرمة مناديل للرقبة, 
نطق, نعال داخلية �سبانات, لبا�ض القدم, لوازم القبعات, مباذل, مباذل ا�ستحمام, مراييل 
مالب�ض, م�سدات لل�سدر, معاطف, معاطف خارجية, �سالت, �سدارات, �سدريات لالأطفال 
عمائم,  لل�ساق,  اأغطية  طماقات  ا�ستحمام,  �سنادل  �سنادل,  الورق,  من  م�سنوعة  غري 
ف�ساتني, ف�ساتني بلوز, قبعات, قبعات ا�ستحمام, قبعات اأغطية للراأ�ض, قبعات ورقية مالب�ض, 
للريا�سة,  داخلية  قم�سان  قم�سان,  مالب�ض,  قفافـيز  للتزلج,  قفازات  اأ�سابع,  بال  قفازات 
قمي�سولت  �سريت,   - تي  كم  ن�سف  قم�سان  للريا�سة,  قم�سان  الأكمام,   - ق�سرية  قم�سان 
اأو اجلوارب, كيمينو, مالب�ض, مالب�ض تقليدية,  �سرتات ن�سوية ق�سرية, كعوب لالأحذية 
مالب�ض جاهزة, مالب�ض جلدية, مالب�ض خارجية, مالب�ض داخلية كتانية, اأو�سحة لتغطية 
الراأ�ض, بذلت, بران�ض مالب�ض, جوارب طويلة, جوارب ق�سرية, جوارب وكولونات, جيوب 
ال�سوف  اأثواب من  اأثواب ف�سفا�سة,  اأثواب �سيقة,  �سباحة,  اأثواب  مربعة, بزات نظامية, 
مالب�ض, اأحذية, اأحذية للريا�سة, اأحذية لل�ساطئ, اأحزمة للنقود مالب�ض, اأحزمة مالب�ض, 
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لال�ستحمام,  راأ�ض  اأغطية  للخدم,  اأزياء  �سروالية,  اأردية  مالب�ض,  راأ�ض  اأربطة  اأخفاف, 
�ساق  ذات  اأحذية  اأو�سحة,  بالإ�ساءة,  املدموجة  املالب�ض  الكابات,  اأغطية لالذنني مالب�ض, 
طويلة, بنطال �سيق ال�سراويل, بنطلونات, بيجامات, برييهات قبعات م�ستديرة م�سطحة, 
تريكو األب�سة, تنانري, تنانري حتتية, تنانري مع ثراويل مخفـية حتتها, جاكيتات مقلن�سة, 
جاكيتات مالب�ض, جاكيتات من ال�سوف مالب�ض, ربطات عنق, �ساري لبا�ض هندي, �سرتات, 

�سراويل ا�ستحمام, �سراويل حتتية, �سراويل داخلية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متحف امل�ستقبل �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق اخلام�ض, مكتب ملك اأبراج, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139775
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـيها  مبا  للنزهات  جمهزة  �سالل  منزلية,  لغايات  �سالل  النقاء,  بالغ  زجاج  زجاجات, 
�سحون  للزبدة,  �سحون  للخ�سراوات,  �سحون  اأطباق,  �سحون  �سمعدانات,  ال�سحون, 
لل�سابون, �سناديق تربيد محمولة غري كهربائية, �سناديق خبز, �سناديق زجاجية, �سناديق 
للحلويات, �سناديق للوجبات اخلفـيفة, �سواين لغايات منزلية, �سواين لي�ست من الورق 
ول من الن�سيج, علب النوافذ, علب �ساي, علب �سابون, علب طعام, عيدان تنظيف الأ�سنان, 
الفلني, كهربائية  �سدادات  غاليات غري كهربائية, غاليات قهوة غري كهربائية, فتاحات 
وغري كهربائية, فتاحات قوارير, كهربائية وغري كهربائية, فرا�سي, فرا�سي اأ�سنان, فرا�سي 
اأ�سنان كهربائية, ف�سيف�ساء زجاجية, لي�ست للبناء, قدور خزفـية, قفازات الفرن, قفافـيز 
اأو �سواين ملوزع الزيوت العطرية, قوالب  لغايات منزلية, قوارير, قوارير تربيد, قواعد 
الثلج,  مكعبات  قوالب  للطهي,  قوالب  كيك,  قوالب  وامل�سروبات,  الأغذية  لتربيد  باردة 
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اأو  ال�سيني  ال�ساي, ك�سارات جوز, كوؤو�ض, كوؤو�ض �سرب, لفتات من اخلزف  كرات حلفظ 
الزجاج, مباخر للطيب اأو العطور, مزهريات, م�سابيح حامالت, ال�سموع, مفار�ض لي�ست 
الن�سيج,  الورق ول من  لي�ست من  للموائد, مفار�ض مو�سعية  الن�سيج  الورق ول من  من 
موزعات الزيوت العطرية غري موزعات الأعواد املرتونية وغري اإلكرتونية, هياكل ن�سفـية 
من اخلزف ال�سيني, اأو ال�سرياميك, اأو اخلزف, اأو الفخار, اأو الزجاج, بلور اأواين زجاجية, 
حتف فنية من اخلزف ال�سيني, اأو ال�سرياميك, اأو اخلزف, اأو الفخار, اأو الزجاج, متاثيل 
�سغرية من اخلزف ال�سيني, اأو ال�سرياميك, اأو اخلزف, اأو الفخار, اأو الزجاج, متاثيل من 
اخلزف ال�سيني, اأو ال�سرياميك, اأو اخلزف, اأو الفخار, اأو الزجاج, حافظات �سوائل, حافظات 
�سوائل عازلة, حافظات �سوائل لل�سرب للريا�سة, حامالت بطاقات قوائم الطعام, حامالت 
مناديل للمائدة, حاويات لال�ستعمال املنزيل اأو للمطبخ, ح�سالت غري معدنية على �سكل 
اأوعية,  ال�سيني, حوجالت زجاجية  حيوانات, ح�سالة, حقائب تواليت, حلى من اخلزف 
خزف, خزفـيات لغايات منزلية, اأباريق, اأباريق �ساي, اأدوات قطع الكعك املحلى الب�سكويت, 
اأطباق, اأطباق مائدة, اأطباق ورقية, اأطقم اأوعية الطهي, اأطقم �ساي اأواين مائدة, اأطقم 
ثابتة  اأكيا�ض  البال�ستيك,  اأو  الورق  اأكواب من  للبي�ض,  اأكواب  اأقداح,  مائدة,  اأواين  قهوة 
اأواين  زجاج,  اأواين  �سيني,  خزف  اأواين  ال�سراب,  مل�ض  بال�ستيكية  اأنابيب  احلرارة,  درجة 
زجاجية مطلية, اأواين طهي غري كهربائية, اأواين عميقة لل�سلطة, اأواين فخارية, اأواين 
لغايات منزلية, اأواين مطبخ, اأوعية, اأوعية الكعك املحلى, اأوعية زهور, اأوعية �سرب, اأوعية 
طهي, اأوعية عزل حراري للم�سروبات, اأوعية فلفل, اأوعية حلفظ وحمل اأدوات التجميل, 

اأوعية مطبخ, اأوعية معزولة حراريا, اأوعية معزولة حراريا لالأطعمة, اأم�ساط.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متحف امل�ستقبل �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق اخلام�ض, مكتب ملك اأبراج, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139776
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدقيقة,  الوقت  قيا�ض  اأدوات  اليد,  ل�ساعات  اأحزمة  كرمية,  اأحجار  كرمية,  �سبه  اأحجار 
اأ�ساور م�سنوعة من ن�سيج مطرز جموهرات, اأ�سغال فنية من معادن نفـي�سة, اأقراط, اآليات 
ال�ساعات, اأ�ساور جموهرات, متاثيل �سغرية من معادن نفـي�سة, متائم جموهرات, حلقات 
للمفاتيح مفاتيح م�سقوقة بها حلي �سغرية اأو �سال�سل �سغرية للزينة, حلقات م�سقوقة من 
معادن نفـي�سة للمفاتيح, حلي �سغرية ل�سال�سل املفاتيح, حلي �سغرية للمجوهرات, حلي من 
الكهرمان الأ�سود, حمالت مفاتيح قابلة لل�سحب )قابلة للطي(, خرز ل�سنع املجوهرات, 
خوامت جموهرات, خيوط ذهبية جموهرات, خيوط ف�سية جموهرات, خيوط من معادن 
نفـي�سة جموهرات, دبابي�ض حلي, دبابي�ض ربطات العنق, دبابي�ض للزينة جموهرات, دبابي�ض 
�ساعات,  القم�سان,  لأكمام  مرابط,  زمامات  مطرق,  اأو  م�سغول  غري  ذهب  جموهرات, 
�ساعات  و�ساعات كهربائية,  �ساعات كبرية  �ساعات كبرية,  �سم�سية,  �ساعات  توقيت,  �ساعات 
منبهة, �ساعات نووية متناهية الدقة, �ساعات يد, �سبائك ت�سكيل من معادن نفـي�سة, �سبائك 
من معادن نفـي�سة, �سال�سل �ساعات, �سناديق من معادن نفـي�سة, علب �ساعات, علب لإهداء 
ال�ساعات, علب لإهداء املجوهرات, علب لل�ساعات, علب للمجوهرات, ف�سة غري م�سغولة 
اأو مطرقة, ف�سة مغزولة اأ�سالك ف�سية, قطع نقدية, قالئد �سل�سلية جموهرات, قالئد 
م�سجلة,  موؤقتات  كرونوغرافات  ال�سبط,  اإلكرتونية  موؤقتات  كرونو�سكوبات  جموهرات, 
لوازم  املجوهرات,  حلفظ  لفات  جموهرات,  لآلئ  دقيقة,  موؤقتات  كرونومرتات  �ساعات, 
ل�سنع املجوهرات, ما�ض, جموهرات, م�سبحة, م�سكوكات نحا�سية, م�سابك ربطات العنق, 
جموهرات,  كبرية  ميداليات  ميداليات,  م�سغولة,  ن�سف  اأو  م�سغولة  غري  نفـي�سة  معادن 
ن�سب من معادن نفـي�سة, نيا�سني اأو اأو�سمة من معادن نفـي�سة, هياكل جذعية من معادن 

نفـي�سة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متحف امل�ستقبل �ض.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق اخلام�ض, مكتب ملك اأبراج, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139777
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجميات حا�سوب م�سجلة, مناظري ثنائية, من�سورات اإلكرتونية قابلة للتفريغ, من�سات 
املحمول,  للكمبيوتر  مالئمة  من�سات  للتحميل,  القابلة  اأو  امل�سجلة  احلا�سوب  لربامج 
موازين,  وكبالت,  اأ�سالك  الكهربائي  للتيار  الرئي�سية  امل�سادر  مواد  كهربائية,  مهايئات 
برجميات لألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل, بطاريات, كهربائية, بطاريات انود, بطاريات 
املتكاملة بطاقات ذكية, بطاقات بال�ستيكية  الدارات  �سم�سية, بطاريات غلفانية, بطاقات 
األعاب  لأجهزة  ذاكرة  بطاقات  للب�سائع,  اإلكرتونية  بيانية  بطاقات  م�سفرة,  للمفاتيح, 
للت�سوير  لف  بكرات  ممغنطة,  هوية  بطاقات  م�سفرة,  مغناطي�سية  بطاقات  الفـيديو, 
اأ�سالك  موا�سري  للقيا�ض,  بو�سالت  اجتاهية,  بو�سالت  مخربية,  بواتق  الفوتوغرافـي, 
مو�سالت  كهربائية,  اأ�سالك  مو�سالت  تذاكر,  موزعات  اجلرعات,  موزعات  كهربائية, 
كهرباء, موؤ�سرات اإلكرتونية �سوئية, موؤ�سرات الكمية, موؤ�سرات درجـــة احلرارة, موؤ�سرات 
ميكروفونات,  جماهــــر,  ميكرو�سكوبــــات  الطبــــي,  غـــــري  لال�ستخدام  احلرارة,  درجة 
نظارات  ذكية,  نظارات  الأبعاد,  ثالثية  نظارات  ب�سرية,  نظارات  هواتف,  ميكروفونات 
�سم�سية, نظارات مكربة ب�سرية, اأثاث م�سنوع خ�سي�سا للمختربات, اأثقال, اأثقال ر�سا�سية 
اإر�سال  اأجهزة  طبية,  لغايات  لي�ست  اختبار  اأجهزة  داخلي,  ات�سال  اأجهزة  ال�سرب,  خليوط 
اإ�سارات اإلكرتونية, اأجهزة اإر�سال ال�سور تلغرافـيا, اأجهزة ا�ست�سراب لال�ستخدام املخربي, 
احلرارة  درجات  قيا�ض  اأجهزة  بيومرتات  الفوتوغرافـي,  للت�سوير  وم�سية  اإ�ساءة  اأجهزة 
املرتفعة, حتميل ملفات ال�سور, حتميل ملفات املو�سيقى, حتميل نغمات للهواتف النقالة, 
ترانز�ستورات اإلكرتونية, تطبيقات برجميات احلا�سوب, قابلة للتنزيل, تل�سكوبا, تل�سكوبات 
ثنائيات  تعليمية,  اأجهزة  اإنعا�ض  متاثيل  ل�سلكية,  تلغرافات  اأجهزة,  تلغرافات  كاأ�سرة, 
الإ�سعاع امل�سيئة LED, ثريمو�ستات منظمات احلرارة, ثريمومرتات موازين حرارة, لي�ست 
لغايات طبية, ثيودوليتات اأجهزة لقيا�ض الزوايا, و�سائط تخزين بيانات ب�سرية, و�سائط 
نظارات  الكهربائية,  للخطوط  و�سالت  كهربائية,  و�سالت  مغناطي�سية,  بيانات  تخزين 
مو�سيقية  نوتة  كهربائية,  نواقل,  ال�سلبي,  القطب  نظائر  الريا�سية,  لالألعاب  واقية 
فـيديو, هواتف ل�سلكية,  ذكية, هواتف  للتنزيل, هواتف خلوية, هواتف  قابلة  اإلكرتونية 
هواتف محمولة, واجهات �سمعية, واقيات اأ�سنان للريا�سة, واقيات راأ�ض للريا�سة, وحدات 
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تقطري للتجارب املخربية, وحدات معاجلة مركزية معاجلات, ورنيات مقايي�ض متناهية 
الدقة, اأجهزة املودم, اأجهزة اإنذار, اأجهزة اإنذار �سد ال�سرقة, اأجهزة بيتاترون, اأجهزة بينية 
لأجهزة احلا�سوب, اأجهزة حتديد املدى, اأجهزة حتكم عن بعد, اأجهزة حتليل الغذاء, اأجهزة 
ت�سجيل  اأجهزة  اإلكرتونية جيبية,  ترجمة  اأجهزة  كهربائي,  اأجهزة حتليل  الهواء,  حتليل 
لغايات  لي�ست  ت�سخي�ض  اأجهزة  امل�سافات,  ت�سجيل  اأجهزة  ال�سوت,  ت�سجيل  اأجهزة  الزمن, 
ت�سغيل  اأجهزة  الأ�سطوانات,  ت�سغيل  اأجهزة  رقمية,  فـيديو  اأقرا�ض  ت�سغيل  اأجهزة  طبية, 
الأقرا�ض املدجمة, اأجهزة تعليم �سمعية وب�سرية, اأجهزة تعليمية, اأجهزة تقطيع �سرائح 
دقيقة, اأجهزة تلفزيونية, جهاز مراقبة الأطفال, جهاز مراقبة الأطفال بالفـيديو, جوازات 
�سفر اإلكرتونية, جوازات �سفر بيومرتية )عن طريق الب�سمة(, حا�سبات جيب, حافظات 
للهواتف الذكية, حامالت لت�سجيل ال�سوت, حاويات للعد�سات الال�سقة, حقائب مكيفة 
للحوا�سب املحمولة, حلقات معايرة, حوا�سيب الزبون النحيف, حوا�سيب لوحية, حوا�سيب 
محمولة, حوا�سيب ميكن ارتداوؤها, اأجهزة تنظيم احلرارة, اأجهزة تنظيم كهربائية, اأجهزة 
لي�ست  ليزر  اأجهزة  �سناعية,  لالقمار  اأجهزة  الزرقاء,  والت�ساميم  املخططات  لطباعة 
لغايات طبية, اأجهزة مراقبة, لأغرا�ض غري طبية, اأجهزة معاجلة البيانات, اأجهزة ملحقة 
اأجهزة هاتف,  اأجهزة نقل ال�سوت,  اأجهزة ن�سخ ال�سوت,  اأجهزة نداء ل�سلكي,  باحلا�سوب, 
واأدوات  اأجهزة  كيميائية,  واأدوات  اأجهزة  ب�سرية,  واأدوات  اأجهزة  هليوغرافـية,  اأجهزة 
لالأغرا�ض الفلكية, اأجهزة واأدوات للعلوم الفـيزيائية, اأجهزة واأدوات م�ساحة, اأجهزة واأدوات 
الأعماق,  واآلت �سرب  اأجهزة  ال�سخ�سي,  اأجهزة واقية من احلوادث لال�ستخدام  مالحية, 
فال�ض  �سواقة  الغاز,  اختبار  اأدوات  مخربية,  اأحوا�ض  اإنقاذ,  ومعدات  اأجهزة  وزن,  اأجهزة 
USB, �سيكلوترونات م�سرعات حلقية, �سا�سات اإ�سقاط, �سا�سات اإلكرتونية رقمية, �سا�سات 
ميكن  الفـيديو  لعر�ض  �سا�سات  فـيديو,  �سا�سات  فلورية,  �سا�سات  حا�سوب,  اأجزاء  عر�ض 
�سرائح  مو�سالت,  �سبه  للبطاريات,  �سبكات  الفوتوغرافـي,  للت�سوير  �سا�سات  ارتداوؤها, 
جينات, اأجهزة حا�سوب, اأجهزة حيود جمهريات, اأجهزة راديو, اأجهزة ر�سد وم�سح خرائطي 
اأجهزة  طيفـي,  مك�ساف  �سبكرتو�سكوبات  اأجهزة  بال�سدى,  �سرب  اأجهزة  م�ساحي,  اأو 
�سترييو�سكوب منظار جم�سم, اأجهزة �سحن البطاريات, اأجهزة عالية الرتدد, اأجهزة عر�ض, 
اأجهزة عر�ض ال�سرائح, اأجهزة قيا�ض, اأجهزة قيا�ض ارتفاع الأج�سام الطائرة, اأجهزة قيا�ض 
الرتفاع, اأجهزة قيا�ض الرتدد, اأجهزة قيا�ض التغاير املغناطي�سي, خوامت ذكية, خوذ واقية, 
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متكاملة,  دارات  للنظارات,  خيوط  الكهربائية,  لالأ�سالك  متييز  خيوط  ال�سرب,  خيوط 
دارات مطبوعة, دارات مقارنة, دعامات للت�سوير الذاتي اأحادية الأرجل ويدوية ال�ستعمال, 
القوة,  قيا�ض  اأجهزة  دينامومرتات  كهربائية,  توزيع  دواليب  قيا�ض,  اأدوات  ت�سغيل  دلئل 
اأجهزة  ال�سكر,  قيا�ض  اأجهزة  ال�سطوح,  قيا�ض  اأجهزة  لللنب,  النوعي  الثقل  قيا�ض  اأجهزة 
قيا�ض ال�سغط, اأجهزة قيا�ض الطاقة, اأجهزة قيا�ض الطول املوجي, اأجهزة قيا�ض الكثافة, 
اأجهزة قيا�ض الكثافة الب�سرية, اأجهزة قيا�ض اللزوجة, اأجهزة قيا�ض امللوحة, اأجهزة قيا�ض 
�سرعة  قيا�ض  اأجهزة  اجلو,  رطوبة  قيا�ض  اأجهزة  دقيقة,  قيا�ض  اأجهزة  العد�سات,  تقو�ض 
الرياح, اأجهزة قيا�ض �سدة التيار الكهربائي, اأجهزة قيا�ض كثافة الهواء, اأجهزة كهربائية 
لتبديل التيار الكهربائي, اأجهزة كهربائية مانعة للت�سوي�ض, رجل اآيل لأغرا�ض التعليم, 
رجل اآيل للمختربات, رجل اآيل للمراقبة لأغرا�ض اأمنية, ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف 
)ا�ستخدام  بعد  عن  التواجد  روبوتات  متكاملة,  دارات  رقائق  بيولوجية,  رقاقة  النقالة, 
تكنولوجيا الواقع الفرتا�سي و خا�سة للتحكم عن بعد فـي الآلت اأو للم�ساركة الوا�سحة 
�سبورة  ذكية,  �ساعات  ب�سريات,  زجاج  التيار,  ناظمات  ريو�ستات  البعيدة(,  الأحداث  فـي 
تفاعلية اإلكرتونية, �سال�سل للنظارات, �سال�سل مفاتيح اإلكرتونية بو�سفها اأجهزة حتكم 
هواتف,  �سماعات  الفرتا�سي,  الواقع  �سماعات  الراأ�ض,  �سماعات  ب�سرية,  �سلع  بعد,  عن 
مواقع  حتديد  اأجهزة  الرقمية,  ال�سخ�سية  امل�ساعدة  اأجهزة  والإر�سال,  الإ�ستقبال  اأجهزة 
الت�سوير  كامريات  كاثودات,  باليد,  محمولة  اإلكرتونية  قوامي�ض  ال�سناعية,  الأقمار 
احلراري, كامريات ت�سوير �سينمائي, كامريات فـيديو, كامريات للت�سوير الفوتوغرافـي, 
رقمية,  لفتات  كوا�سف,  املحور,  متحدة  كبالت  كهربائية,  كبالت  ب�سرية,  األياف  كبالت 
لفتات نيونية, لبادات الفاأرة, لفافات تخزين األعاب الفـيديو, اأدوات دراأ�سات كونية, اأدوات 
اأدوات  كهربائية,  قيا�ض  اأدوات  قيا�ض,  اأدوات  �سمتية,  اأدوات  ر�سد,  اأدوات  هند�سي,  ر�سم 
مالحية, اأ�ساور تعريف مغناطي�سية مرمزة, ا�سطوانات الفونوغراف, اإ�سارات اآلية, اأ�سرطة 
ت�سجيل ال�سوت, اأ�سرطة فـيديو, �سحون برتي, �سدرية �سالمة عاك�سة, �سناديق بطاريات, 
متحركة,  كرتونية  �سور  الفوتوغرافـية,  والأدوات  لالأجهزة  خ�سي�سا  م�سنوعة  �سناديق 
�سور جم�سمة, �سمادة )ح�سوة( لالأذن خا�سة ل�سماعات الراأ�ض, اأطقم غري يدوية للهواتف, 
اأغطية للمخارج الكهربائية, اأقرا�ض ب�سرية, اأقرا�ض مدجمة �سمعية - ب�سرية, اأقرا�ض 
مدجمة لذاكرة القراءة فقط, اأقرا�ض مرنة, اأقرا�ض مغناطي�سية, اقفال كهربائية, اأقالم 
اإلكرتونية وحدات عر�ض ب�سري, اأقنعة واقية, الثنائيات الع�سوية الباعثة لل�سوء, الرموز 
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النفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة, ال�سمام الثنائي الباعث لل�سوء, اأنابيب 
اختبار, عتاد احلا�سوب, عدادات اخلطى, عد�سات ب�سرية, عد�سات ل�سور ال�سيلفـي, عد�سات 
م�سخمة, علب اأ�سرطة فـيديو, علب للنظارات, فاأرة اأدوات طرفـية للحا�سوب, اأنابيب م�ض, 
اأواين زجاجية مدرجة, اآلت حا�سبة, اآلت ر�سد جوي, اأجهزة ات�سالت على �سكل جموهرات, 
قارنات معدات معاجلة البيانات, قارئات �سيفرات الأعمدة, قارئات كتب اإلكرتونية, قارئات 
معدات معاجلة بيانات, قاطع للتيار الكهربائي عن بعد, قفازات البيانات )جهاز يرتدى 
مثل القفازات, ي�سمح بالتالعب اليدوي لل�سور فـي الواقع الفرتا�سي(, قفازات للوقاية 
توجيه  اأجهزة  كهربائية,  و�سالت  اأخرى  تو�سيل  واأدوات  وماآخذ  قواب�ض  احلوادث,  من 
حا�سوب,  ذاكرات  اأجهزة  الفـيديو,  لألعاب  امل�ستعملة  تلك  غري  حا�سوب  مع  لال�ستخدام 
اأجهزة لإ�سقاط لوحات املفاتيح الفرتا�سية, اأجهزة  اأجهزة ك�سف بالأ�سعة دون احلمراء, 
اإعالنات  لوحات   ,GPS العاملي  املواقع  حتديد  نظام  اأجهزة  الن�ساط,  لتقفـي  محمولة 
اإلكرتونية, لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب, ما�سحات معدات معاجلة بيانات, جم�سمات 
وقوف ال�سيارات, جمموعات مهاتفة ل�سلكية, محافظ اإلكرتونية قابلة للتحميل, محددات 
قيا�ض, اأحزمة الوزن للغوا�سني, محطات بطاقة ائتمان )اأجهزة تتفاعل مع بطاقات الدفع 
لإجراء حتويالت مالية اإلكرتونية, محطات �سحن املركبات الكهربائية, محطات طرفـية 
تفاعلية مزودة ب�سا�سة مل�ض, مخترب مركزي, مر�سالت لالت�سال عن بعد, برامج حا�سوب 
برجميات قابلة للتنزيل, برامج حا�سوب م�سجلة, برامج �سا�سة التوقف للحا�سوب, م�سجلة 
احلا�سوب,  لت�سغيل  م�سجلة  برامج  حا�سوب,  برامج  مراقبة  برامج  للتحميل,  قابلة  اأو 
منا�سب  للمختربات,  خ�سي�سا  م�سنعة  مالب�ض  الفرعي,  ال�سوت  مكرب  �سوت,  مكربات 
ثالثية القوائم للكامريات, اأ�سورة مو�سولة اأجهزة قيا�ض, اأ�سرطة الهاتف اخلليوي, اأغ�سية 
اأغطية  الذكية,  للهواتف  مخ�س�سة  واقية  اأغ�سية  احلوا�سيب,  ل�سا�سات  مخ�س�سة  واقية 
اأغلفة  اللوحية,  للحوا�سيب  اأغلفة  الرقمية,  ال�سخ�سية  امل�ساعدة  اأغلفة لأجهزة  عد�سات, 
�سمعية  م�ستقبالت  احلا�سوب,  اأجهزة  مع  لال�ستخدام  ر�سغ  م�ساند  الذكية,  للهواتف 
ت�سفـري,  اأجهزة  اأمنية  م�سكوكات  فـيديو,  م�سجالت  احلجم,  �سغرية  م�سجالت  وب�سرية, 
م�سغالت الأقرا�ض لأجهزة احلا�سوب, م�سغالت و�سائط محمولة, م�سوبات فوتوغرافـية, 
اأكمام للحوا�سب املحمولة, األواح �سم�سية لإنتاج الكهرباء, اأنابيب تنف�ض للغط�ض, اإطارات 
اأجهزة  بارومرتات  ا�سطناعي,  وذكاء  ب�سرية  موا�سفات  ذو  اآيل  اإن�سان  اإلكرتونية,  �سور 
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بيانات  �سوتية, معاجلات  اأجهزة  معادلت  حا�سوب,  األعاب  برامج  اجلوي,  ال�سغط  قيا�ض 
للزينة,  مغناطي�سات  مغناطي�سات,  معدادات,  بعد,  عن  لالت�سال  اإر�سال  معدات  �سغرية, 
اإلكرتونية,  مفكرات  م�سفرة,  عملة  واإنفاق  ل�ستقبال  للتحميل  القابلة  الت�سفـري  مفاتيح 

مفكرة فـي �سكل حا�سوب �سغري, مقاب�ض كهربائية, مقايي�ض .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متحف امل�ستقبل �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الطابق اخلام�ض, مكتب ملك اأبراج, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139778
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي  مطاعم  خدمات  املقاهي,  خدمات  املطاعم,  خدمات  وال�سراب,  بالطعام  التموين 
الوجبات اخلفـيفة, خدمات الكافترييات, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جنات انرتنا�سونال تريدينج �ض.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 331178 راأ�ض اخليمة, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م     

�ض.ب: 3746 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140010

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ض, لبا�ض القدم, القبعات )اأغطية الراأ�ض( .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يوفوريك انوفـي�سنز برايفت ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 7/ 313 ات�ض ان ات�ض 17, مكتب بريد كولتارا- 673655 كريال, الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/15

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140669

فـي الفئة 27 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سجاد, الب�سط, احل�سر, مفار�ض احل�سري, م�سمع فر�ض الأر�سيات, مواد اأخرى لتغطية 

الأر�سيات, املعلقات اجلدارية غري الن�سيجية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سجاد املميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140670

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وبخا�سة  بالتجزئة  البيع  لأغرا�ض  الت�سالت  و�سائل  ال�سلع عرب  واإعالن, عر�ض  دعاية 

العينات,  توزيع  الن�سيجية,  غري  اجلدارية  واملعلقات  الأر�سيات  وفر�ض  واملوكيت  ال�سجاد 

تنظيم املعار�ض لالأغرا�ض التجارية, ترويج املبيعات ل�سالح الغري, ال�سترياد والت�سدير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سجاد املميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/9

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140816

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل, �سناعة عطور, غ�سول لو�سن, لل�سعر, �سابون. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فورايفر ميك اب للتجارة �ض.ذ.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 123244, دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140817
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لرتخي�ض  التجارية  الإدارة  معاجلة  تنظيمية,  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  واإعالن,  دعاية 
�سلع وخدمات الغري, خدمات التذكري باملواعيد وظائف مكتبية, خدمات برجمة املواعيد 
وظائف مكتبية, ن�سخ الت�سالت وظائف مكتبية, عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات 

البيع بالتجزئة, خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات لأعمال اأخرى. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فورايفر ميك اب للتجارة �ض.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 123244, دبي, الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140818
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�سطناعية,  قهوة  للطعام,  عطرية  م�ستح�سرات  �سان�سون,  حلو,  فلفل  القهوة,  ال�ساي, 
�سودا اخلبيز )بيكربونات ال�سود لأغرا�ض الطهو(, منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت 
العطرية )منكهات(, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية, 
العطرية,  والزيوت  الإيرثية  اخلال�سات  عدا  الغذائية,  للمواد  خال�سات  �سلطة,  توابل 
منكهات بخالف الزيوت العطرية, منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية, منكهات 
للكيك بخالف الزيوت العطرية, منكهات بخالف الزيوت العطرية, منكهات للم�سروبات 
بخالف الزيوت العطرية, منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية, دقيق, منتجات طحن 
اأع�ساب  الغذائية, عدا اخلال�سات الإيرثية والزيوت العطرية,  الدقيق, خال�سات للمواد 
ب�ساتني محفوظة )توابل(, زجنبيل )بهار(, ع�سل نحل, كت�ساب )�سل�سة(, مايونيز, جوزة 
الطيب, رقائق �سوفان, فلفل )توابل(, دقيق بطاطا للطعام, توابل, بهارات, ن�سا للطعام, 

�سل�سة بندورة, كركم للطعام, فانيال )منكهة(, فانيلني )بديال للفانيال(, خل. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عمان للمنتجات الزراعية �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 54 ر.ب: 113, محافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/12

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141022

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت  اأثريية,  خال�سات  الكولونيا,  ماء  جتميلية,  كرميات  جتميل,  م�ستح�سرات  عطور, 

اأ�سا�سية لعطور الزهور, اأيونون  عطرية, زيوت اأثريية, خال�سات زهور )عطور(, عنا�سر 

)عطر(, زيت اليا�سمني, زيوت عطرية من الليمون, خال�سة النعناع )زيت عطري(, نعناع 

ل�سناعة العطور, زيوت للعطور والروائح, مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح 

طيبة(, ماء معطر, خ�سب معطر .

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سيخ محمد �سعيد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 133, دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141023
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت  اأثريية,  خال�سات  الكولونيا,  ماء  جتميلية,  كرميات  جتميل,  م�ستح�سرات  عطور, 
اأ�سا�سية لعطور الزهور, اأيونون  عطرية, زيوت اأثريية, خال�سات زهور )عطور(, عنا�سر 
)عطر(, زيت اليا�سمني, زيوت عطرية من الليمون, خال�سة النعناع )زيت عطري(, نعناع 
ل�سناعة العطور, زيوت للعطور والروائح, مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائح 

طيبة(, ماء معطر, خ�سب معطر .
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سيخ محمد �سعيد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 133, دبي, الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/19

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141548
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طبية,  لأغرا�ض  لي�ست  مرذات  اجللد,  لفرك  جلي  اإ�سفنج  املطبخ,  لأغرا�ض  جلي  لبادات 
اأدوات  املائية,  الأحياء  تربية  لأحوا�ض  اأغطية  املائية,  الأحياء  لرتبية  داخلية  اأحوا�ض 
اأحوا�ض  كهربائية,  غري  �سغط(  )طناجر  اأوتوكالفات  احل�سرات,  وقتل  جلذب  كهربائية 
مالعق  املنزيل,  لالإ�ستخدام  �سالل  اأواين,  زبديات,  للحمل(,  )قابلة  لالأطفال  ا�ستحمام 
خفق ت�ستخدم فـي املطبخ, مناف�ض لل�سجاد )كونها لي�ست اآلت(, خفاقات غري كهربائية, 
اأوعية معزولة حراريا للم�سروبات, �سناديق نفايات, اأحوا�ض ماء للطيور, اأقفا�ض طيور, 
)مو�سعات(  قوالب  دلء,  اأو  قرب  كي,  األواح  املنزلية,  لالأغرا�ض  كهربائية  غري  خالطات 
لالأحذية, اأوعية اأو قوارير من القرع الياب�ض, فتاحات قوارير, قوارير, �سناديق للحلويات, 
خبز  �سالل  �سابون,  علب  الورقية,  املناديل  ل�سرف  معدنية  �سناديق  زجاجية,  �سناديق 
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)منزلية(, �سناديق خبز, األواح خبز, �سعر احليوانات اخل�سن )ل�سنع الفرا�سي(, مكان�ض, 
فرا�سي, فرا�سي كهربائية )ما عدا اأجزاء الآلت(, فرا�سي لتنظيف ال�سهاريج واحلاويات, 
من  ن�سفـية  هياكل  العطور,  اأو  للطيب  حارقات  للتنظيف,  جلد  الفرا�سي,  ل�سنع  مواد 
اخلزف ال�سيني اأو الفخار اأو الزجاج, اأزرار كالبية, �سواين, اأقفا�ض للحيوانات املنزلية, 
لالأم�ساط,  علب  �سجاد,  مكان�ض  �سموع,  �سموع, حلقات  �سمعدانات, طفايات  كيك,  قوالب 
من  حلى  للتنظيف,  �سمواه  جلود  تبول,  اأوعية  املنزلية,  لالأغرا�ض  خزفـيات  �سخانات, 
تنظيف  اأدوات  منزلية(,  )اأواين  الأفران  خبث  مناخل  الأكل,  اأعواد  ال�سيني,  اخلزف 
)يدوية(, مما�سح )قما�ض( للتنظيف, قما�ض كتان للتنظيف, اأدوات اإغالق اأغطية الأوعية, 
للتنظيف,  للمالب�ض, قطع قما�ض  فاردات  الأر�سيات, مالقط غ�سيل,  لغ�سل  قطع قما�ض 
خالطات كوكتيل, مر�سحات غري كهربائية للقهوة, مطاحن يدوية للقهوة, اأباريق ترويق 
للقهوة غري كهربائية, اأطقم قهوة )اأدوات مائدة(, �سناديق تربيد محمولة غري كهربائية, 
اأم�ساط, اأم�ساط كهربائية, اأكيا�ض تزيني احللويات )اأكيا�ض حلويات(, اأوعية لال�ستعمال 
اأ�سياخ  املحلى,  الكعك  اأوعية  )الب�سكويت(,  املحلى  الكعك  اأدوات قطع  للمطبخ,  اأو  املنزيل 
غري  محمولة  مربدات  الثلج(,  )دلء  مربدات  كهربائية,  غري  طهو  اأواين  معدنية,  �سوي 
املنزلية,  اأجهزة لتربيد الأطعمة حتتوي على موائع تبادل حراري لالأغرا�ض  كهربائية, 
نفاية قطن  اأدوات جتميل,  ال�ساى,  اإبريق  اأغطية حلفظ حرارة  الفلني,  �سدادات  فتاحات 
اأواين  الزهور,  لأوعية  الورق  من  م�سنوعة  غري  اأغطية  لل�سحون,  اأغطية  للتنظيف, 
اأكواب  للبي�ض,  اأكواب  زجاجية(,  )اأواين  بلور  والزيت,  اخلل  لقوارير  قواعد  فخارية, 
للفواكه, اأكواب من الورق اأو البال�ستيك, األواح تقطيع للمطبخ, م�سافق, مقايل جموفة 
الكريهة  الروائح  اإزالة  اأجهزة  التجويف(,  �سخمة  )زجاجة  داجمانات  كهربائية,  غري 
لال�ستخدام ال�سخ�سي, �سحون )اأطباق(, اأوعية ت�سريف لل�سابون, اأطباق مائدة ت�ستخدم 
ملرة واحدة, مطاحن منزلية غري كهربائية, كوؤو�ض �سرب, ق�سبة )م�سا�سة( لل�سرب, اأوعية 
�سرب, منا�سر جتفـيف للغ�سيل, مناف�ض غبار الأثاث, اأجهزة غري كهربائية لنف�ض الغبار, 
من  م�سنوعة  دلء  للحواجب,  فرا�سي  مركبة,  اأوعية  باملينا,  مطلي  زجاج  خزفـية,  اأواين 
قما�ض من�سوج, مناف�ض غبار من الري�ض, �سخانات غري كهربائية لر�ساعات الأطفال, األياف 
زجاجية بخالف امل�ستخدمة للعزل اأو للن�سيج, قواعد للكوي, خيوط لالأ�سنان, اأوعية زهور, 
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مقايل, اأقماع, �سيليكا زجاجية )ب�سائع �سبه م�سغولة( بخالف امل�ستخدمة للبناء, قفازات 
اأغطية  )اأواين(,  مكورة  زجاجية  اأوعية  مطبخ(,  )اأواين  ثوم  مكاب�ض  احلدائق,  لأعمال 
زجاجية, قوارير زجاجية )اأوعية(, زجاج لنوافذ املركبات )منتج �سبه جاهز(, زجاج يحتوي 
على مو�سالت كهربائية دقيقة, اأوعية زجاجية )داجمانات(, �سدادات زجاجية, زجاج غري 
م�سغول اأو �سبه م�سغول )باإ�ستثناء زجاج املباين(, �سوف الزجاج بخالف امل�ستخدم للعزل, 
فاردات للقفازات, قفازات لالأغرا�ض املنزلية, قفازات للتلميع, اأوعية غراء, اأقداح, مبا�سر 
)اأواين منزلية(, �سواين �سوي )اأواين طهو(, منا�سب لل�سوايات, �سوايات )اأواين طهو(, 
التواليت,  ورق  حامالت  الزهور(,  )لتن�سيق  والنباتات  للزهور  حامالت  للفرا�سي,  �سعر 
لالأحياء  داخلي  مربى  ثلج,  دلء  كهربائيا(,  م�سخنة  )غري  �ساخنة  اأباريق  �سرب,  قرون 
اأدوات  ثابتة درجة احلرارة,  اأكيا�ض  األواح كي )م�سكلة(,  اأغطية  الربية, م�سائد ح�سرات, 
خلع الأحذية, اأباريق, غاليات غري كهربائية, خالطات مطبخ غري كهربائية, اأواين مطبخ, 
قواعد ل�سكاكني املائدة, فرا�سي زجاج امل�سابيح, جلود مدبوغة للتلميع, اأطقم م�سروبات, 
�سناديق ق�ض )اأحوا�ض( للحيوانات املنزلية, �سناديق للوجبات اخلفـيفة, اأواين من خزف 
علب  الطعام,  قوائم  بطاقات  حامالت  للحيوانات,  معالف  املكياج,  لإزالة  اأدوات  اإيطايل, 
)اأواين مطبخ(, قوالب مكعبات  املنزلية, مالعق خلط  طعام, مطاحن يدوية لالأغرا�ض 
الثلج, قوالب )اأواين مطبخ(, مع�سرة للمما�سح, ف�سيف�ساء زجاجية لي�ست للبناء, م�سائد 
العجني, فوهات  اآلت يدوية لرتقيق  اأع�سا�ض )�سناعي(,  فئران, حامالت مناديل, بي�ض 
خراطيم املياه, فوهات لأوعية ر�ض املياه, لبادات للتنظيف, قطاعات للمعجنات, مطاحن 
فلفل يدوية, اأوعية فلفل, بخاخات عطور, �سالل جمهزة للنزهات )مبا فـيها ال�سحون(, 
�سواين فطائر, ح�سالت �سغرية, زجاج لوحي )مادة خام(, اأطباق ملنع احلليب من الفوران, 
�سفاطات لتنظيف امل�سارف املغلقة, اأجهزة واآلت تلميع غري كهربائية لالأغرا�ض املنزلية, 
مواد تلميع )لإعطاء ملعان( )ما عدا امل�ستح�سرات والورق واحلجر(, اأواين خزف �سيني, 
للزخرفة,  م�سحوق  زجاج  التجميل,  م�ساحيق  ذر  قطن  دواجن,  اأطواق  لالأوعية,  اأغطية 
اأو مكاب�ض بناطيل, مما�سح للتنظيف, ق�سبان وحلقات للمنا�سف, اأطواق للطيور,  مكاوي 
ا�سطوانات فرد العجني )منزلية(, زبديات �سلطة, اأوعية ملح, مالحات, �سحون فناجني, 
مغارف )اأدوات مائدة(, فرا�سي تنظيف, اأطقم مائدة )اأطباق(, قواعد لفرا�سي احلالقة, 
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)اأواين منزلية(,  )لبي�سات( لالأحذية, غرابيل  فرا�سي لالأحذية, كرتات  فرا�سي حالقة, 
اأو الزجاج, �سيفونات للماء املكربن,  مناخل )اأواين منزلية(, لفتات من اخلزف ال�سيني 
مطبخ(,  )اأواين  مالوق  �سابون,  حامالت  املنزلية,  لالأغرا�ض  الدخان  امت�سا�ض  اأجهزة 
ل�سقاية  مر�سات  �سنابري,  املنزلية,  لالأغرا�ض  اإ�سفنج  اإ�سفنج,  حامالت  بهارات,  اأطقم 
الزهور والنباتات, اأدوات ر�ض, �سلك جلي للتنظيف, م�سافـي لالأغرا�ض املنزلية, �سكريات, 
محاقن ل�سقاية الزهور والنباتات, اأطباق مائدة, اأدوات مائدة )بخالف ال�سكاكني وال�سوك 
واملالعق(, فرا�سي قطرية طويلة املقب�ض, مغارف قطع احللوى, كرات لل�ساي, علب �ساي, 
اأوعية معزولة حراريا لالأطعمة, مكاوي  �ساي,  �ساي, م�سافـي  اأطقم  ال�ساي,  لنقع  اأوعية 
اأو مكاب�ض لأربطة العنق, فرا�سي تواليت, حقائب تواليت, اأوعية ت�سريف ورق التواليت, 
نكا�سات  كهربائية, حامالت  اأ�سنان  فرا�سي  اأ�سنان,  فرا�سي  تواليت,  اأواين  تواليت,  اإ�سفنج 
اأ�سنان, نكا�سات اأ�سنان, �سواين لالأغرا�ض املنزلية, �سواين من الورق لالأغرا�ض املنزلية, 
�سواين ق�ض )للحيوانات الأليفة(, منا�سب ثالثية القوائم )اأواين مائدة(, جـرار, اأواين 
لالأغرا�ض املنزلية, قوارير خوائية, علب جتميل جمهزة, مزهريات, اأوعية معدنية ل�سنع 
الن�سيج,  فـي  م�ستخدمة  غري  ال�سيليكا  زجاج  من  األياف  املثلجة,  وامل�سروبات  املثلجات 
محم�سات غري كهربائية لكعكة الوفل, األواح غ�سيل, قطع قما�ض لغ�سل الأر�سيات, اأحوا�ض 
غ�سيل, �سالل النفايات الورقية, اأجهزة مائية لتنظيف الأ�سنان واللثة, اأوعية لر�ض املياه, 
اأدوات �سقاية, اأجهزة غري كهربائية لل�سقل بال�سمع, اأدوات غري كهربائية لتلميع الأحذية 
�سوفـية  نفايات  النافذة,  اأ�سي�ض  املنزلية,  لالأغرا�ض  كهربائية  غري  خفاقات  بال�سمع, 

للتنظيف, حتف فنية من اخلزف ال�سيني اأو الفخار اأو الزجاج. 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141549
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كتابة  اآلت  عناوين,  اأختام  الأطعمة,  لتغليف  البال�ستيك  اأو  الورق  من  م�سنوعة  اأوراق 
املنزلية, بكرات لالأ�سرطة الال�سقة  اأو لالأغرا�ض  اأ�سرطة ل�سقة للقرطا�سية  العناوين, 
اإعالنات  لوحات  املنزلية,  اأو لالأغرا�ض  للقرطا�سية  ل�سق )غراء(  )لوازم مكتبية(, مواد 
اأدوات للر�سم  األبومات, تقاومي, بطاقات اإعالن )قرطا�سية(,  اأو الورق املقوى,  من الورق 
املائي, مناذج للمهند�سني املعماريني, اأطباق لالألوان املائية للفنانني, اأطال�ض, اأكيا�ض ورقية 
للطبخ  اأكيا�ض  للتعبئة,  البال�ستيك  اأو  الورق  من  واأجربة(  )مغلفات  اأكيا�ض  مخروطية, 
اأو البال�ستيك, كرات دوارة لأقالم  الورق  اأكيا�ض نفايات من  امليكروويف,  با�ستخدام فرن 
الروؤو�ض الدوارة, مراييل من الورق لالأطفال, حافظات للورق ال�سائب, عينات بيولوجية 
اأجهزة  �سبورات,  )األواح تدري�ض(  �سبورة  املجهري )مواد تدري�ض(,  الفح�ض  فـي  ت�ستخدم 
واآلت جتليد الكتب )معدات مكتبية(, مواد جتليد الكتب, م�ساند كتب, كتيبات, موؤ�سرات 
للكتب, كتب, اأغطية قوارير من الورق املقوى اأو الورق, علب لأقالم احلرب, علب من الورق 
املقوى اأو الورق, ورق بال�ستيكي ذو فقاعات )للف اأو التغليف(, خزانات للقرطا�سية )لوازم 
الورق  اأنابيب من  املقوى,  الورق  الزيتي, مواد من  مكتبية(, قوائم ح�سابية, كنفا للر�سم 
حامالت  احلجرية,  للطباعة  طبا�سري  م�سور(,  )دليل  كتالوجات  لالأختام,  علب  املقوى, 
طبا�سري, طبا�سري و�سع العالمات, �سبحات )خرز(, اأقالم فحم, موؤ�سرات غري اإلكرتونية 
ذات  األواح  �سيجار,  اأ�سرطة  ملونة,  حجرية  �سور  ال�سيكات,  دفاتر  محافظ  للخرائط, 
م�سابك, م�سابك ت�ستخدم فـي املكاتب, م�سابك للنقود, �سحون من الورق, م�سافـي قهوة 
من الورق, فرجار للر�سم, لوحات ل�سف حروف الطباعة, م�سفات حروف الطباعة, اأ�سرطة 
ورق  الكمبيوتر,  برامج  لت�سجيل  الورق  من  وبطاقات  اأ�سرطة  الكمبيوتر,  لطابعات  حرب 
ن�سخ )قرطا�سية(, حرب ت�سحيح )للت�سوير ال�سم�سي(, اأ�سرطة ت�سحيح )لوازم مكتبية(, 
اأغلفة للكتب اأو الر�سائل )قرطا�سية(, اأوعية من الورق للكرميات, طابعات غري كهربائية 
لبطاقات الئتمان, قطاعات الورق )لوازم مكتبية(, ر�سوم بيانية, اأوعية �سرف لالأ�سرطة 
لال�ستخدام  للوثائق  �سفائح  )قرطا�سية(,  للوثائق  حامالت  مكتبية(,  )لوازم  الال�سقة 
ر�سم,  مواد  معطرة(,  غري  اأو  معطرة  كانت  )�سواء  الورق  من  لل�سراويل  بطانات  املكتبي, 
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اأوراق حرب للنا�سخات, اأربطة مطاطية للمكاتب, ورق ملخطط القلب الكهربائي, �سفائح 
حروف مر�سبة كهربائيا, ت�ساميم للتطريز, كلي�سيهات, هياكل �سغرية من الورق املعجن, 
ملفات )لوازم مكتبية(, رقائق بال�ستيكية ل�سقة قابلة للتمدد حلزم املواد, مواد تر�سيح 
)مطبوعة(,  مناذج  الورق,  من  اأعالم  مكتبية(,  )لوازم  لالأ�سابع  واقية  اأغطية  )ورقية(, 
األواح حروف الطباعة, خرائط جغرافـية,  اآلت ختم الر�سوم لال�ستخدام املكتبي, م�ساند 
بطاقات  تخطيطية,  ن�سخ  تخطيطية,  مطبوعات  تخطيط(,  )اأم�ساط  جتزيع  مح�سات 
تهنئة, اأقم�سة ل�سقة لأغرا�ض القرطا�سية, �سمغ )مواد ل�سقة( للقرطا�سية اأو لالأغرا�ض 
املنزلية, اأدوات دمغ يدوية, مناديل من الورق, م�ساند لأيدي الر�سامني, مناذج مخطوطات 
محافظ  التدري�ض,  لأغرا�ض  اأن�سجة  مقاطع  املقوى,  الورق  من  قبعات  �سناديق  للن�سخ, 
البال�ستك  اأو  الورق  للرطوبة من  دهان منزلية, �سفائح مقاومة  بكرات  ال�سفر,  جوازات 
لتغليف الأطعمة, ورق �سحي, بطاقات دليلية )قرطا�سية(, فهار�ض, حرب, ق�سبان حرب, 
غري  بطاقات  الوثائق,  ن�سخ  لآلت  حتبري  �سفائح  حتبري,  اأ�سرطة  احلرب,  اأقالم  خزانات 
م�سنوعة من الن�سيج, �سواين الر�سائل, حجارة للطباعة احلجرية, اأ�سغال طباعة حجرية 
اأقالم لو�سع العالمات, قطع ورق مخرم لكوؤو�ض  فنية, ورق م�سيء, جمالت )دوريات(, 
البرية, اأجهزة واآلت نا�سخة, طني للت�سكيل, قوالب لطني الت�سكيل )مواد الفنانني(, مواد 
للت�سكيل, �سمع للت�سكيل بخالف امل�ستخدم لأغرا�ض طب الأ�سنان, مواد مرطبة لل�سطوح 
الال�سقة )لوازم مكتبية(, اأجهزة لرتكيب ال�سور الفوتوغرافـية, مناديل من الورق لإزالة 
اأ�سنان اأقالم,  م�ستح�سرات التجميل, مناديل من الورق للموائد, ن�سرات اإخبارية دورية, 
لوازم  مكتبية,  خرامات  للمحو,  طبعات  ترقيم,  اأجهزة  دفاتر,  الذهب,  من  اأقالم  اأ�سنان 
تغليف,  الن�سا, ورق  تغليف م�سنوعة من  زيتية مقلدة, مواد  الأثاث, لوحات  مكتبية عدا 
)ر�سوم(  زيتية  �سور  تلوين,  اأو  دهان  فرا�سي  ر�سم,  �سواين  مدر�سية(,  )مواد  األوان  علب 
باإطار اأو بدون اإطار, لوحات لألوان الر�سامني, كراأ�سات, بنتوغراف )اأدوات ن�سخ الت�ساميم 
والر�سوم( )معدات ر�سم(, ورق, م�سابك للورق, ورق لآلت الت�سجيل, �سكاكني للورق )اأدوات 
الورق )لال�ستخدام  اآلت تقديد  الورق )قرطا�سية(,  قطع( )لوازم مكتبية(, �سفائح من 
مناذج  املنزلية,  لالأغرا�ض  اأو  للقرطا�سية  معاجني  تلوين,  اأقالم  ورق,  ثقالت  املكتبي(, 
اأقالم  تف�سيل للخياطة, مناذج تف�سيل ل�سنع املالب�ض, م�سابك لأقالم احلرب, م�ساحات 
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احلرب, حامالت اأقالم الر�سا�ض, اآلت بري اأقالم الر�سا�ض )كهربائية اأو غري كهربائية(, 
اأقالم حرب )لوازم مكتبية(, بطاقات مثقبة لنول  اأقالم احلرب,  اأقالم ر�سا�ض, حامالت 
فوتوغرافـية  �سور  الفوتوغرافـية,  لل�سور  م�ساند  �سوئيا,  محفورة  كلي�سيهات  جاكارد, 
خطط  الورق,  من  مو�سعية  مفار�ض  املقوى,  الورق  اأو  الورق  من  اإعالنات  )مطبوعة(, 
)مخططات(, رقائق بال�ستيكية للتغليف, مواد بال�ستيكية للت�سكيل, �سور اأ�سخا�ض, طوابع 
مطبوعة,  مواعيد  جداول  مطبوعة,  من�سورات  كبرية,  اإعالنات  بريدية,  بطاقات  بريد, 
طباعة  اأجهزة  للطابعات,  خ�سبية  رقائق  الن�سيج,  من  م�سنوعة  غري  للطابعات  اأغطية 
متنقلة )لوازم مكتبية(, �سور مطبوعة )مطبوعات(, بيانات اإعالنية, اأ�سطوانات لالآلت 
الكاتبة, ممحايات مطاط, م�ساطر ر�سم, لوازم مدر�سية )قرطا�سية(, كا�سطات )مماحي( 
للمكاتب, مركبات ختم لأغرا�ض القرطا�سية, اأختام توثيق, رقائق ختم, �سمع ختم, اأ�سرطة 
امل�ستخل�ض,  ال�سيليلوز  من  لف  اأوراق  املنزلية,  لالأغرا�ض  اأو  للقرطا�سية  الل�سق  تلقائية 
واقيات من املحو, واقيات اأو اأغطية ورقية, لفتات من الورق اأو الورق املقوى, ورق ف�سي, 
اأقالم ر�سا�ض اأردوازية, بكرات للف اأ�سرطة التحبري, زوايا ر�سم, ختامات حتبري الأختام, 
م�ساند لالأختام, طبعات )اأختام(, م�ساند لأقالم احلرب واأقالم الر�سا�ض, م�سابك �سلكية 
للمكاتب, مكاب�ض امل�سابك ال�سلكية )لوازم مكتبية(, معجون ن�سا )ل�سق( للقرطا�سية اأو 
الفولذ,  من  طباعة  حروف  للخياطني(,  )طبا�سري  �سابوين  حجر  املنزلية,  لالأغرا�ض 
ل�ساقات  )قرطا�سية(,  اإ�ستن�سل  �سفائح  الإ�ستن�سل,  ل�سفائح  علب  فولذية,  حرب  اأقالم 
)قرطا�سية(, بيا�سات من الورق للموائد, اأغطية من الورق للموائد, مفار�ض ورقية لأواين 
تذاكر,  للر�سم,  دبابي�ض  الأجهزة(,  )عدا  تدري�ض  مواد  الدليلية,  للبطاقات  رقع  املائدة, 
منا�سف من الورق, قما�ض ا�ست�سفاف, اإبر ا�ست�سفاف لأغرا�ض الر�سم, ورق اإ�ست�سفاف, مناذج 
اإ�ست�سفاف, بطاقات جتارية عدا املخ�س�سة لالألعاب, ر�سوم تنقل بالحتكاك )�سور معدة 
للنقل(, �سواين لفرز وعد النقود, حروف واأرقام الطباعة, مفاتيح الآلآت الكاتبة, اأ�سرطة 
لالآلآت الكاتبة, اآلت كاتبة )كهربائية اأو غري كهربائية(, اأجهزة نق�ض, �سفائح ف�سكوزية 
ورقية  اأغلفة  )قرطا�سية(,  اخل�سب  لباب  من  مقوى  ورق  )طالءات(,  مائية  األوان  للف, 
)اأطقم(  الكتابة, فرا�سي كتابة, علب  اأدوات  اأربطة مع�سم حلفظ  )قرطا�سية(, ورق لف, 
ورق  بر�سامات,  للكتابة,  اأردوازية  األواح  كتابة,  ورق  كتابة,  اأدوات  الكتابة,  طبا�سري  كتابة, 

زوان )للر�سم واخلط ال�سيني(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة متوين ال�سرق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب:11035,جدة 21453, اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141550
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التهوية والتكييف, �سبائك من معادن  اأعمدة معدنية لالإعالنات, قنوات معدنية ملن�ساآت 
زاوي,  حديد  مراأ�سي,  تثبيت,  األواح  اأملنيوم,  اأ�سالك  اأملنيوم,  رقائق  اأملنيوم,  نفـي�سة,  غري 
اأقفا�ض معدنية للحيوانات الربية, م�سائد للحيوانات الربية, معادن مقاومة لالحتكاك, 
درعية,  األواح  تدريع,  لوح  معدنية(,  )تراكيب  تعري�سات  )محمولة(,  �سندانات  �سندانات, 
اأ�سرطة  فولذية,  كرات  للمركبات,  معدنية  �سارات  )تراكيب(,  للطيور  معدنية  اأقفا�ض 
معدنية,  براميل  للرباميل,  معدنية  اأطواق  �سائكة,  اأ�سالك  الربط,  لأغرا�ض  معدنية 
ق�سبان مزلجية  لل�سكك احلديدية,  ق�سبان معدنية  للطرق,  ا�سطدام معدنية  حواجز 
غري  معدنية  منارات  معدنية(,  للطيور)تراكيب  ماء  اأحوا�ض  معدنية,  �سالل  معدنية, 
م�سيئة, طرف ال�سندان املحدد, دواليب معدنية لالأ�سرة, تراكيب معدنية لالأ�سرة, اأجراأ�ض, 
الأمتعة, ن�سد معدنية للمالزم, من�ساآت  اأحزمة معدنية لربط  لل�سيور,  م�سدات معدنية 
معدنية لإيقاف الدراجات, براغي ربط معدنية للكبالت, خيوط ربط معدنية لالأغرا�ض 
نورات  الرياح,  بفعل  تعمل  الع�سافـري  لإبعاد  معدنية  اأجهزة  معدنية,  �سناديق  الزراعية, 
)فلزات(, األواح بناء معدنية, م�سامري ملولبة م�سطحة, مزاليج, م�سامري ملولبة معدنية, 
اأغطية معدنية للقوارير, اأدوات اإغالق معدنية للقوارير, مرابط معدنية للقوارير, قوارير 
اأ�ساور  لل�سناديق,  معدنية  مرابط  امل�سغوط,  ال�سائل  اأو  الغازي  للهواء  معدنية(  )اأوعية 
معدنية لتعيني الهوية فـي امل�ست�سفـيات, دعامات قو�سية معدنية للبناء, م�سامري �سغرية 
�سبائك  ن�سف م�سغول,  اأو  اأ�سفر غري م�سغول  نحا�ض  الراأ�ض, موا�سري متفرعة معدنية, 
تنحي�ض,, برونز ل�سواهد القبور, برونز )لالأ�سغال الفنية(, اأبازمي من معادن غري نفـي�سة 
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تقوية  مواد  الأثاث,  اأو  للمباين  نيكل-ف�سة  من  تراكيب  معدنية,  بناء  مواد  )خردوات(, 
�سدادات  متنقلة,  للمباين, مباين معدنية, مباين معدنية  لوازم معدنية  للبناء,  معدنية 
معدنية, عوامات اإر�ساء معدنية, اأكواخ معدنية, و�سالت معدنية غري كهربائية للكبالت, 
م�سابك معدنية للكبالت واملوا�سري, كبالت معدنية غري كهربائية, كادميوم, نوافذ اإطارية 
معدنية  حنفـيات  للرباميل,  معدنية  قواعد  البرتول,  لآبار  معدنية  اأغلفة  معدنية, 
للرباميل, حديد �سب غري م�سغول اأو ن�سف م�سغول, فولذ �سب, دواليب معدنية لالأثاث, 
�سال�سل  فلزي,  املركزية, خزف  التدفئة  ملن�ساآت  وموا�سري معدنية  قنوات  اأ�سقف معدنية, 
اأوعية  للمداخن,  معدنية  اأغطية  )لل�سباكة(,  املفاجيء  للتربيد  �سب  قوالب  معدنية, 
معدنية للمداخن, اأعمدة معدنية للمداخن, مداخن معدنية, حديد كرومي, خامات كروم, 
اأغطية  واملوا�سري,  للكبالت  واملباين, م�سابك معدنية  كروم, طالءات معدنية لالإن�ساءات 
معدنية للحاويات, م�سابك معدنية للمالب�ض, كوبلت )خام(, جتهيزات معدنية للتوابيت, 
اأو ن�سف م�سغولة, حاويات معدنية  املوا�سري, معادن غري م�سغولة  اأطواق معدنية لربط 
معدنية  حاويات  ال�سائل,  للوقود  معدنية  حاويات  امل�سغوط,  ال�سائل  اأو  الغازي  للهواء 
)للتخزين والنقل(, حلقات نحا�سية, نحا�ض غري م�سغول اأو ن�سف م�سغول, اأ�سالك نحا�ض 
غري معزولة, اإفريز معدين, م�سامري خابورية معدنية, و�سالت قارنة معدنية لل�سال�سل, 
قامطات معدنية )كالبات(, األواح معدنية للغط�ض, اأحوا�ض عائمة معدنية لإر�ساء القوارب, 
اأطر معدنية لالأبواب, اأقفال لالأبواب )غري كهربائية(, جتهيزات معدنية لالأبواب, اأطر 
اأحذية  كا�سطات  لالأبواب,  كهربائية  غري  فتاحات  لالأبواب,  مطارق  لالأبواب,  معدنية 
معدنية,  اأبواب  لالأبواب,  معدنية  م�سدات  كهربائية(,  )غري  لالأبواب  نواب�ض  لالأبواب, 
موا�سري ت�سريف معدنية, م�سائد )�سمامات( معدنية لهواء املجاري, اأر�سيات من األواح 
ذات  م�سامري  للقبور,  معدنية  �سياجات  للموا�سري,  معدنية  مرفقية  و�سالت  معدنية, 
عراوي, اأطواق معدنية لتثبيت املوا�سري, �سياجات معدنية, حلقات معدنية, هياكل �سغرية 
معرت�سة(,  )ق�سبان  و�سل  عار�سات  معدنية,  برادة  نفـي�سة,  غري  معادن  من  )متاثيل( 
جتهيزات معدنية للمباين, جتهيزات معدنية لقنوات الهواء امل�سغوط, جتهيزات معدنية 
للبناء,  معدنية  ح�سوات  )جلبات(,  معدنية  �سفهات  للنوافذ,  معدنية  جتهيزات  لالأثاث, 
والتغليف,  للف  معدنية  رقائق  اأملنيوم,  رقائق  معدنية,  اأر�سيات  معدنية,  عائمة  حاويات 
كا�سطات لالأحذية, قوالب �سباكة معدنية, حاجبات نار الفرن, غالينا )خام(, ف�سة اأملانية, 
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جرمانيوم, عوار�ض معدنية, جلو�سينيوم )بريليوم(, �سبائك حلام ذهبية, حواجز م�سبكة 
بيوت  الزراعية,  للبيوت  معدنية  هياكل  ت�سحيم,  حلمات  معدنية,  قبور  �سواهد  معدنية, 
زراعية معدنية متنقلة, �سبكات معدنية, درابزين �سياجي معدين, جماري ت�سريف معدنية, 
هفنيوم )�سل�سيوم(, قيود لالأيدي, من�سات حتميل معدنية, خردوات معدنية )�سغرية(, 
قوادي�ض  اأطواق حديدية, طوق فولذي,  مف�سالت معدنية, كالبات )خردوات معدنية(, 
لأحذية  م�سامري  للثلج,  معدنية  قوالب  حدوات,  م�سامري  ميكانيكية(,  )غري  معدنية 
معدنية  منخلية  حواجز  اإنديوم,  معدنية,  تعريف  لوحات  ت�سلق(,  )كالبات  الت�سلق 
للح�سرات, م�سدات لالأطواق احلديدية )حلقات �سد(, حديد املوليبدنوم, خامات حديدية, 
اأو ن�سف م�سغول, اأ�سالك حديدية,  حديد �سليكوين, األواح حديدية, حديد غري م�سغول 
اأباجورات  للنوافذ,  م�سنوعات حدادة, م�سنوعات حديدية لالأبواب, م�سنوعات حديدية 
مقاب�ض  للمفاتيح,  نفـي�سة  غري  معادن  من  حلقات  مفاتيح,  معدنية,  نوافـري  معدنية, 
معدنية,  �سباك  معدنية,  مزاليج  معدنية,  مزلجية  ق�سبان  معدنية,  �سالمل  معدنية, 
ر�سا�ض غري م�سغول اأو ن�سف م�سغول, اأحرف واأرقام عدا اأحرف الطباعة من معادن غري 
لالأبواب,  معدنية  عتبات  كهربائية(,  )غري  للكبالت  معدنية  م�سابك  ليمونيت,  نفـي�سة, 
اأحزمة معدنية للتعامل مع الأحمال, �سيور معدنية للتعامل مع الأحمال, ق�سبان معدنية 
لقيا�ض اأحمال عربات ال�سكك احلديدية, �سبكات حبال معدنية للتعامل مع الأحمال, اأقفال 
م�سابك  كهربائية(,  )غري  معدنية  اأقفال  للمركبات,  معدنية  اأقفال  للحقائب,  معدنية 
اأغطية  منغنيز,  مغني�سيوم,  الآلت,  ل�سيور  معدنية  تقوية  مواد  الآلت,  ل�سيور  معدنية 
معدنية,  �سواري  الأنابيب,  خلطوط  معدنية  �سعب  الأنابيب,  خطوط  لفتحات  معدنية 
معادن  لللحوم,  ال�سكك احلديدية, خزائن معدنية  كعربات  املعلقة  الدائمة  للطرق  مواد 
على �سكل م�سحوق, قوالب معدنية لالإفريز, موليبدنوم, ن�سب تذكارية معدنية, مرابط 
ف�سة,   - نيكل  م�سامري,  البناء,  طني  خللط  معدنية  اأحوا�ض  الإر�ساء,  حلبال  معدنية 
معدنية,  �سامولت  لالأرقام  معدنية  لوحات  معدنية,  �سنابري  ت�سحيم,  حلمات  نيوبيوم, 
�ستائر خارجية معدنية, حاويات معدنية للتعبئة, اأغلفة من �سفائح ق�سديرية, اأقفال ذات 
معدنية  من�سات  للتحريك,  معدنية  من�سات  الدهان,  لر�ض  معدنية  �سقائف  حلقات, 
اأوتاد معدنية,  للتحميل, من�سات معدنية للنقل, قواطع معدنية, قوالب ر�سف معدنية, 
موا�سري ماء معدنية, دعائم معدنية, اأعمدة معدنية للمباين, م�سامري )خردوات(, جلبات 
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معدنية  تقوية  مواد  معدنية,  موا�سري  للموا�سري,  معدنية  م�سابك  للموا�سري,  معدنية 
ت�سجيل  ت�سلق اجلبال(, لوحات  اأوتاد معدنية )معدات  اأنبوبية معدنية,  للموا�سري, مواد 
معدنية, من�سات معدنية م�سبقة الت�سنيع, خوابري معدنية, محولت ال�سكك احلديدية, 
حفظ,  علب  لالأوعية,  معدنية  كالبات  معدنية(,  )تراكيب  �سباحة  برك  معدنية  اأعمدة 
تلقائية  اأو  قدح  معادن  لالآلت(,  امل�ستخدمة  )بخالف  معدنية  بكرات  معدنية,  م�ساند 
للخراطيم  ميكانيكية  غري  معدنية  بكرات  احلديدية,  لل�سكك  معدنية  مواد  الإ�ستعال, 
معدنية  ت�سليح  مواد  للبناء,  معدنية  ت�سليح  مواد  معدنية,  حرارية  اإن�ساء  مواد  املرنة, 
للخر�سانة, مواد ت�سليح معدنية ل�سيور الآلت, م�سامري بر�سام معدنية, من�سات معدنية 
اأغطية  فولذية,  لفافة  �ستائر  واللحام,  للتنحي�ض  معدنية  ق�سبان  ال�سواريخ,  لإطالق 
معدنية  حلقات  معدنية,  ت�سقيف  مواد  لالأ�سقف,  معدنية  ح�سوات  لالأ�سقف,  معدنية 
للحبال, حبال معدنية, بكرات معدنية لالأبواب الإنزلقية, خزائن حفظ الوثائق والأ�سياء 
اإحكام  اأغطية  لولبية,  حلقات  معدنية,  �سقالت  درابية,  بكرات  متينة(,  )خزائن  الثمينة 
معدنية, اأختمام ر�سا�ض لإحكام ال�سد, ركائز م�ستعر�سة معدنية, األواح و�سفائح معدنية, 
اأ�سافـني, قوالب معدنية ل�سب اخلر�سانة, اأغطية متحركة معدنية, لوحات اإ�سارة معدنية 
وغري  م�سيئة  غري  معدنية  اإ�سارات  معدنية,  لفتات  ميكانيكية,  وغري  م�سيئة  غري 
ميكانيكية, اإ�سارات معدنية غري م�سيئة وغري ميكانيكية للطرق, �سوامع معدنية, �سبائك 
ق�سدير مطلية بالف�سة, �سبائك حلام ف�سية, �ساحات تزلج )تراكيب معدنية(, عوار�ض 
حلام  �سبائك  الأحمال,  مع  للتعامل  معدنية  حبال  �سبكات  احلديدية,  لل�سكك  معدنية 
فولذية,  �سبائك  لل�سالمل,  معدنية  اأدراج  ناب�سية,  اأقفال  للحام,  معدنية  اأ�سالك  ذهبية, 
فولذية,  اأ�سرطة  فولذية,  �سفائح  فولذية,  موا�سري  فولذية,  �سواري  فولذية,  مباين 
تثبيت  اأطواق  فولذية,  اأ�سالك  م�سغول,  ن�سف  اأو  م�سغول  غري  فولذ  فولذية,  اأنابيب 
معدنية, حواجز معدنية, م�سدات لل�سيور املعدنية )حلقات �سد(, عار�سات ارتكاز معدنية 
)اأجزاء من ال�سالمل(, م�سامري تنجيد, خزانات معدنية, تنتامل )معدن(, حجريات معدنية 
للهواتف العمومية, حلقات �سد, اأوتاد معدنية للخيام, حلقات معدنية للحبال, األواح ربط, 
مرابط معدنية لل�سكك احلديدية, بالط معدين, ق�سدير, علب ق�سدير, رقائق ق�سدير, 
�سفائح ق�سديرية, اأغلفة من �سفائح ق�سديرية, تيتانيوم, حديد التيتانيوم, �سبائك من 
اأوعية �سرف ثابتة للمناديل, واقيات معدنية لالأ�سجار,  النحا�ض والزنك, قبور معدنية, 
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دوارة  موائد  دوارة,  اأبواب  تنج�سنت,  معدنية,  اأنابيب  معدنية,  بطانات  معدنية,  م�سبكات 
)لل�سكك احلديدية(, �سمامات معدنية, بخالف اأجزاء الآلت, زعانف معدنية لبيان حالة 
للجدران  املعدين  التغليف  مواد  للمالزم,  معدنية  مخالب  الريح,  اجتاه  اأو  الطق�ض 
)للمباين(, كالبات معدنية جدارية للموا�سري, فلكات معدنية, �سمامات معدنية ملوا�سري 
معدنية  اأقفال  النوافذ,  لإطارات  مزدوجة  مزاليج  اأبي�ض,  معدن  للدواليب,  مالزم  املاء, 
للنوافذ, اأطر معدنية للنوافذ, بكرات للنوافذ, م�سدات معدنية للنوافذ, تراكيب معدنية 
للنوافذ, نوافذ معدنية, من�سوجات �سلكية, �سباك �سلكية, اأ�سالك من معادن غري نفـي�سة, 
اأ�سالك من �سبائك املعادن غري النفـي�سة, عدا �سلك امل�سهر, حبال �سلكية, �سدادات �سلكية 
)حلقات �سد(, اأ�سغال فنية من معادن غري نفـي�سة, اأربطة معدنية للتغليف اأو الربط, زنك, 

زركونيوم.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة متوين ال�سرق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 11035,جدة 21453, اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141734
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عد�سات ل�سقة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة روز القاب�سة 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

نواف,  الأمري  �سارع  التجاري,  مزاين  مركز  الأول  الدور   2 مكتب  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الريا�ض, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/17
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746 ر.ب: 112روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140100
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد  معدنية،  متنقلة  مبان  معدنية،  بناء  مواد  منها،  خليط  وكل  نفـي�سة  غري  معادن 
معدنية خلطوط �ل�سكك �حلديدية، حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفـي�سة، 
حفظ  خزائن  معدنية،  واأنابيب  موا�سري  �سغرية،  معدنية  خردوات  حدادة،  م�سنوعات 
الوثائق والأ�سياء الثمينة، منتجات م�سنوعة من معادن غري نفـي�سة غري واردة فـي فئات 

اأخرى، خامات معادن. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة برامي ل�سناعات التكييف �ش.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 15545 دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/21

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140101
فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سائل اأ�سا�سه النيكوتني، بالأخ�ش، �سائل النيكوتني امل�ستخدم لتعبئة ال�سجائر الإلكرتونية، 
لل�سجائــــر  النيكوتــــني  ب�سائل  معبئــــة  تباع  التــــي  باحلجيــــرة،  اأي�سا  املعروفة  خراطي�ش، 
الإلكرتونية، ال�سائل اخلا�ش بال�سجائر الإلكرتونية، بالأخ�ش، املنكهات الكيميائية على 
اخلراطي�ش،  تعبئة  ذلك  فـي  مبا  الإلكرتونيــــة  ال�سجائر  لتعبئة  امل�ستخدمة  �سائل  �سكل 
املعروفة اأي�سا باحلجرية، خراطي�ش، املعروفة اأي�سا باحلجرية، التي تباع معبئة ب املنكهات 
التدخني  مبخرات  الإلكرتونية،  ال�سجائر  الإلكرتونيــــة،  لل�سجائر  ال�سائلة  الكيميائية 
الإلكرتونية، بالأخ�ش، ال�سجائر الإلكرتونيـــة، بدائل التبغ على �سكل حملول �سائل غري 
املرذاذ  وم�ستخدمي  املدخنني  اأدوات  الإلكرتونيـــة،  لل�سجائر  طبية  لغايات  امل�ستخدمة 
واك�س�سوارات  الإلكرتونية  ال�سجائر  علب  بالأخ�ش،  والإلكرتونية  الكهربائيــــة  لل�سجائر 
ال�سجائر الإلكرتونية و�سناديق ال�سجائر الإلكرتونية و اك�س�سوارات ال�سجائر الإلكرتونية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ام فـي ات�ش اي، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،9012207 نيويورك  الباين،   40 مكتب   ،700 �سويت  �ستييت  �سارع  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/21

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140789

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات طبية و�سيدلنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيبال ليمتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

لوور  مارج،  كادام  جانباترو  بارك،  بزن�ش  بينين�سول  هو�ش،  �سيبال  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

بارل، مومباي 400013 ماهارا�سرتا، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/11

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140790
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�أغذية  مو�د  طبيــة،  لغايـــات  �سحيــــة  م�ستح�سر�ت  وبيطرية،  �سيدالنية  م�ستح�سر�ت 
حمية معدة لال�ستعمال �لطبي �أو �لبيطري و�أغذية للر�سع و�الأطفال، مكمالت للحمية 
الغذائية لالإن�سان واحليوان، ل�سقات ومواد �سماد، مواد ح�سو الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان، 
مطهر�ت، م�ستح�سر�ت الإبادة �حل�سر�ت و�حليو�نات �ل�سارة، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت 

اأع�ساب. 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 154 عمان 11118، الأردن
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140791
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�أغذيـــة  مــــو�د  طبية،  لغايات  �سحـــية  م�ستح�سر�ت  وبيطرية،  �سيدالنية  م�ستح�سر�ت 
حمية معدة لال�ستعمال �لطبي �أو �لبيطري و�أغذية للر�سع و�الأطفال، مكمالت للحمية 
الغذائية لالإن�سان واحليوان، ل�سقات ومواد �سماد، مواد ح�سو الأ�سنان و�سمع طب الأ�سنان، 
مطهر�ت، م�ستح�سر�ت الإبادة �حل�سر�ت و�حليو�نات �ل�سارة، مبيد�ت فطريات ومبيد�ت 

اأع�ساب. 

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 154 عمان 11118، الأردن 
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/11

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140792
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ورقيـــة معقمـــة،  مناديـــل  )لو�سن( �سيدالنية، مطهر�ت  بغ�سوالت  م�سربة  ورقية  مناديل 
قطن لغايات طبية، قطن معقم، �سماد�ت كتانية لغايات طبية، قطن معقم، قطن ما�ص، 
فوط �سحية، كماد�ت �سحية، �سر�ويل �سحية، حفا�سات �أطفال، مناديل �أطفال، حفا�سات 

�سراويل لالأطفال، مناديل �سراويل لالأطفال.
 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 154 عمان 11118، الأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/11

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141319
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�لدعاية و�الإعالن و�إد�رة وتوجيه �الأعمال وتفعيل �لن�ساط �ملكتبي. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لكي للتجارة العامة �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ملنطقة �حلرة جلبل علي، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/2

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141320
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة وال�ساي والكاكاو والنب ال�سناعي، الأرز والتابيوكا وال�ساغو، الدقيق وامل�ستح�سرات 
اخلمرية  الأ�سود،  الع�سل  املثلجات،  واحللويات،  واملعجنات  اخلبز  احلبوب،  من  امل�سنوعة 

والبيكنج بودر، ملح، خردل، اخلل وال�سل�سات )التوابل(، البهارات، الثلج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لكي للتجارة العامة �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ملنطقة �حلرة جلبل علي، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/2

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141321
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة وال�ساي والكاكاو والنب ال�سناعي، الأرز والتابيوكا وال�ساغو، الدقيق وامل�ستح�سرات 
اخلمرية  الأ�سود،  الع�سل  املثلجات،  واحللويات،  واملعجنات  اخلبز  احلبوب،  من  امل�سنوعة 

والبيكنج بودر، ملح، خردل، اخلل وال�سل�سات )التوابل(، البهارات. الثلج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لكي للتجارة العامة �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ملنطقة �حلرة جلبل علي، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/2

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141322
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة وال�ساي والكاكاو والنب ال�سناعي، الأرز والتابيوكا وال�ساغو، الدقيق وامل�ستح�سرات 
اخلمرية  الأ�سود،  الع�سل  املثلجات،  واحللويات،  واملعجنات  اخلبز  احلبوب،  من  امل�سنوعة 

والبيكنج بودر، ملح، خردل، اخلل وال�سل�سات )التوابل(، البهارات، الثلج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لكي للتجارة العامة �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ملنطقة �حلرة جلبل علي، دبي، �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 139780
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقفال احلماية،  اإ�ســـالح  الفوتوغرافــــي،  الت�سويــــر  اأجهــزة  اإ�سالح  الكهربائيني،  خدمات 
اإ�سالح �ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد، اإ�سالح و�سيانة اآلت عر�ش الأفالم، خدمات 
تركيب  �حلريق،  �سد  �الإنذ�ر  �أجهزة  و�إ�سالح  تركيب  �خلليوي،  �لهاتف  بطارية  �سحن 
واإ�سالح اأجهزة الإنذار �سد ال�سرقة، تركيب واإ�سالح الأجهزة الكهربائية، تركيب واإ�سالح 
واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  املكتبية،  واملعدات  الآلت  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  التلفونات، 

املعدات الآلية، تركيب و�سيانة واإ�سالح اأجهزة احلا�سوب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايه ام تي الدولية �ش.�ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 25124 دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/10/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3746 ر.ب: 112روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142132
فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

د�خلي  غطاء  �لطبي،  لال�ستخد�م  قناع  حافظة  �لطبي،  لال�ستخد�م  للقناع  �الأذن  حز�م 
لال�ستخد�م  للقناع  حز�م  �لطبي،  لال�ستخد�م  للوجه  قناع  �لطبي،  لال�ستخد�م  للقناع 
�لطبي، حز�م �لعنق للقناع لال�ستخد�م �لطبي، �أقنعة و�قية لال�ستخد�م من قبل �لعاملني 
�لتنف�ص  �أقنعة  �ل�سامة،  �ملو�د  من  للحماية  �لطبي  لال�ستخد�م  للوجه  �أقنعة  �لطب،  فـي 
�لطبية،  لالأغر��ص  �لوجه  �أقنعة  �لطبية،  للتطبيقات  من�سوجة  غري  مو�د  من  �لو�قية 
�أقنعة للوجه لال�ستخد�م �لطبي للحماية من �لبكترييا،  �أقنعة �ل�سحة للغايات �لطبية، 
�أقنعة �لفم لالأغر��ص �لطبية، �أقنعة و�قية للفم لال�ستخد�م �لطبي، �أقنعة و�قية للوجه 
لال�ستخد�م �لطبي، �أقنعة �سحية لعزل �لغبار �الأ�سفر، �أقنعة �سحية الأغر��ص عزل �لغبار 

الدقيقة، اأقنعة �سحية لأغرا�ش عزل الغبار متناهية ال�سغر.
  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�ش انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 128، يوي-دايرو، يوجنديو-جو، �سيول 150 -721 كوريا، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142133
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�مل�ستخدم  �لوجه  للقناع، و�قي  �لقناع،غطاء د�خلي  �الأذن لالأقنعه. �سندوق حلفظ  طوق 
قاأقنعة، الأ�سرطة للقناع،الأ�سرطة العنق للقناع، اأقنعة الغاز، كمامات لتنقية الهواء، اأقنعة 
الغبار اأقنعة واقية مر�سحات قناع اجلهاز التنف�سي )غري طبية(، اأقنعة م�سادة للتلوث حلماية 
 اجلهاز التنف�سي، اأقنعة التنف�ش مر�سحات لأقنعة التنف�ش. اأقنعة الغبار حلماية التنف�ش.
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 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال جي الكرتونيك�ش انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كورية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 128، يوي-دايرو، يوجنديو-جو، �سيول 150 -721 كوريا، جمهورية كوريا

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142134

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�أ�سا�سها �جلوز/�لبندق، خمفوقات �حلليب: �لزبدة، كرمية  �ملنتجات �لقابلة للدهن �لتي 

زبدة اجلوز بال�سوكولتة )منتجات الألبان(، كرمي )الكرمية املخفوقة(، �سروبات احلليب 

)علبة احلليب(، املك�سرات املح�سرة،كرمية خمفوقة، دهون غذائية، زيوت �ساحلة لالأكل، 

خماليط حتتوي على دهون ل�سرائح اخلبز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سرغام انرتنا�سونال �ش.م.ح

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �لطابق �الأول، وحده رقم 101، اأي اف زي ايه دبي، بناية رقم ايه 2، 

جممع دبي الرقمي، �سارع جممع دبي الرقمي، واحه دبي لل�سيليكون، 

الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/31

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2027 ر.ب: 112روي ، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 136326

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�خلدمات �لطبية.

  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وريد لالأعمال 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:حفيت، والية �سحم، حمافظة �سمال �لباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/5/21
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 1171736
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل :2013/32 فـي 2013/8/29م
SPECTRA KOFI COMPANY : ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك��

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : ميادين العز للمقاولت �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب: 140 ر.ب: 512
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 2020/12/23م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة : 138394
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 41

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل : 2020/12/31م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1363 فـي 2020/10/25م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك : ال�سموخ للخدمات الرتبوية العاملية
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع : �سركة اخلدمات الرتبوية العاملية �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة : عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : �ص.ب: 938 ر.ب: 120

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل : �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص : 1/1/ 2021م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل : 2021/1/19م
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة )19( مـن قانـون )نظـام( العالمـات التجاريــة 
لدول جملـــ�س التعـــاون لدول اخلليـــج العربيـة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقــــم 2017/33، 

اأنــه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية :

م
رقـم 

�لعالمة
�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

تاريخ 

�لت�شجيل
2011/2/7  التجارة وال�سناعةذا هري�سي كومبني166778
2011/2/7  التجارة وال�سناعةذا هري�سي كومبني266780
2011/2/7  التجارة وال�سناعةذا هري�سي كومبني366779
2011/2/7  التجارة وال�سناعةذا هري�سي كومبني466776
2011/2/7  التجارة وال�سناعةذا هري�سي كومبني566777
2011/4/2التجارة وال�سناعةذا هري�سي كومبني667716
2011/10/16التجارة وال�سناعةذا هري�سي كومبني770707
2001/1/15التجارة وال�سناعةبي بي بي ال �سي824606
2001/1/15التجارة وال�سناعةبي بي بي ال �سي924608

2001/1/15التجارة وال�سناعةبي بي بي ال �سي1024605
2001/1/15التجارة وال�سناعةبي بي بي ال �سي1124607
2001/1/15التجارة وال�سناعةبي بي بي ال �سي1224609
2001/1/15التجارة وال�سناعةبي بي بي ال �سي1324610
2001/9/19  التجارة وال�سناعةبي بي بي ال �سي1426366
2001/9/19التجارة وال�سناعةبي بي بي ال �سي1526367
1991/1/5التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد165139
1991/1/5التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد175138
1991/1/5التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد185141
2001/8/21التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد1926208
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م
رقـم 

�لعالمة
�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

تاريخ 

�لت�شجيل
2001/8/21التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد2026207
2001/8/21التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد2126206
2011/12/27التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد2271992
2011/12/27التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد2371993
2011/12/27التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد2471995
2011/12/27التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد2571994
2011/12/27التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد2671996
2011/12/27التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد2771998
2011/12/27التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد2871997
1991/11/3التجارة وال�سناعةغالك�سو جروب ليمتد295287

3041449
اأبو غزالة للملكية الفكرية تي اإم بي 

اجنت�س املحدودة
2006/9/9التجارة وال�سناعة

3141447
اأبو غزالة للملكية الفكرية تي اإم بي 

اجنت�س املحدودة
2006/9/9التجارة وال�سناعة

3241448
اأبو غزالة للملكية الفكرية تي اإم بي 

اجنت�س املحدودة
2006/9/9التجارة وال�سناعة

3341450
اأبو غزالة للملكية الفكرية تي اإم بي 

اجنت�س املحدودة
2006/9/9التجارة وال�سناعة

1989/1/2التجارة وال�سناعةطالل اأبوغزالة انرتنا�سيونال ليمتد341
1991/10/19التجارة وال�سناعةكا�سرتول ليمتد356147
2011/1/16التجارة وال�سناعة�سركة اأ�سباير كتارا لل�سيافة ذ.م.م 3666441
2011/1/19التجارة وال�سناعة�سركة اأ�سباير كتارا لل�سيافة ذ.م.م 3766440
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م
رقـم 

�لعالمة
�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

تاريخ 

�لت�شجيل
2011/1/19التجارة وال�سناعة�سركة اأ�سباير كتارا لل�سيافة ذ.م.م 3866439

2011/1/19التجارة وال�سناعة�سركة اأ�سباير كتارا لل�سيافة ذ.م.م 3966438

2011/1/19التجارة وال�سناعة�سركة اأ�سباير كتارا لل�سيافة ذ.م.م 4066445

2011/1/19التجارة وال�سناعة�سركة اأ�سباير كتارا لل�سيافة ذ.م.م 4166444

2011/1/19التجارة وال�سناعة�سركة اأ�سباير كتارا لل�سيافة ذ.م.م 4266443

2011/1/19التجارة وال�سناعة�سركة اأ�سباير كتارا لل�سيافة ذ.م.م 4366442

4424696
هازيت ويرك هريمان زيرفـري جي 

2001/1/21التجارة وال�سناعةام بي ات�س اند كو. كي جي

2011/1/30التجارة وال�سناعةليجراند يليكرتيك ال تي دي4566680
2011/1/30التجارة وال�سناعةليجراند يليكرتيك ال تي دي4666681

4767751
�سركة توزيع املعلبات املحفوظة 

2011/4/6التجارة وال�سناعةذ.م.م )خزان قطر(

1991/1/23التجارة وال�سناعةتويو تاير كوربوري�سن485178

4925653
جي ا�س كي كن�سيومري هيلثكري 

2001/6/17التجارة وال�سناعةا�س. ايه

1991/7/14التجارة وال�سناعة�سميثكالين بيت�سام ليميتد505790
1991/7/14التجارة وال�سناعة�سميثكالين بيت�سام ليميتد515782

5226387
غال�سكو �سميثكالين كون�سيومري 

2001/9/25التجارة وال�سناعةهيلثكري )يو كيه( اأي بي ليمتد

5366495
غال�سكو �سميثكالين كون�سيومري 

هيلثكري )يو كيه( اأي بي ليمتد
2011/1/23التجارة وال�سناعة
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م
رقـم 

�لعالمة
�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

تاريخ 

�لت�شجيل

5425889
غال�سكو �سميثكالين كون�سيومري 

هيلثكري )يو كيه( اأي بي ليمتد
2001/7/15التجارة وال�سناعة

5526720
غال�سكو �سميثكالين بيولوجيكالز 

ا�س. ايه
2001/11/14التجارة وال�سناعة

5671415
غال�سكو �سميثكالين بيولوجيكالز 

ا�س. ايه
2011/11/30التجارة وال�سناعة

2001/7/31التجارة وال�سناعةكي كن�سيومري هيلثكري ا�س. ايه5726048
2001/7/31التجارة وال�سناعةكي كن�سيومري هيلثكري ا�س. ايه5826047

5924990
�ساجنري - ل  انرتنا�سيونال هوتيل 

ماجنيمنت ليمتد
2001/2/26التجارة وال�سناعة

6024984
�ساجنري - ل  انرتنا�سيونال هوتيل 

ماجنيمنت ليمتد
2001/2/26التجارة وال�سناعة

2001/1/21التجارة وال�سناعةبرادا ا�س اأ6124694

6269626

تويوتا جيدو�سا كاب�سيكي كاي�سا 

)األ�سو تريدينغ اآ�س تويوتا موتور 

كوربوري�سن(

2011/8/8التجارة وال�سناعة

6366673
هينو جيدو�سا كاب�سيكي كاي�سا 

)هينو موتورز ليمتد(
2011/1/30التجارة وال�سناعة

6466672
هينو جيدو�سا كاب�سيكي كاي�سا 

)هينو موتورز ليمتد(
2011/1/30التجارة وال�سناعة

2001/8/18التجارة وال�سناعةانريجي بيفـرييجز ال ال �سي6526171
2011/5/11التجارة وال�سناعةرو�سماك�س انرتنا�سيونال ليمتد6668219
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م
رقـم 

�لعالمة
�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

تاريخ 

�لت�شجيل
2011/1/17التجارة وال�سناعةليداينت بايو�ساين�سيز ليمتد6766375
2011/11/15التجارة وال�سناعةباي�سون انرتنا�سيونال بي فـي6871163
2011/11/17التجارة وال�سناعةجولد - جوينت اند�سرتي كوز، ليمتد6966374
2011/3/8التجارة وال�سناعةثري بوند كو، ال تي دي7067325
2011/9/9التجارة وال�سناعةفـريوو�سان ايه بي ا�س7126309
2011/3/24التجارة وال�سناعةفـريوو�سان ايه بي ا�س7225160
2011/3/24التجارة وال�سناعةفـريوو�سان ايه بي ا�س7325161
2011/3/24التجارة وال�سناعةفـريوو�سان ايه بي ا�س7425159
2011/3/24التجارة وال�سناعةفـريوو�سان ايه بي ا�س7525158
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد7616753
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد7716754
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد7816755
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد7916764
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد8016765
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد8116766
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد8216767
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد8316768
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد8416769
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد8516770
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد8616771
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد8716772
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد8816773
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد8916753
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م
رقـم 

�لعالمة
�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

تاريخ 

�لت�شجيل
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد9016754
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد9116755
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد9216764
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد9316765
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد9416766
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد9516767
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد9616768
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد9716769
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد9816770
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد9916771

1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد10016772
1997/11/8التجارة وال�سناعةطالل اأبو غزالة انرتنا�سيونال ليمتد10116773
2011/1/31التجارة وال�سناعةذا جيليت كومباين ال ال �سي10266688
2011/1/31التجارة وال�سناعةذا جيليت كومباين ال ال �سي10366687
2011/2/2التجارة وال�سناعةباير كان�سيومري كري ايه جي10466722
2011/2/2التجارة وال�سناعةباير كان�سيومري كري ايه جي10566721
2001/1/27التجارة وال�سناعةاأو  بي هولدينغز ال ال �سي10624762
2010/6/8التجارة وال�سناعة�سركة ال�سفاة لل�سيافة �س.م.ك.م10763208
2010/6/8التجارة وال�سناعة�سركة ال�سفاة لل�سيافة �س.م.ك.م10863210
2011/1/30التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية10966675
2011/1/31التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية11066703
2001/2/10التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية11124852
2011/2/27التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية11267047
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م
رقـم 

�لعالمة
�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

تاريخ 

�لت�شجيل
2011/2/27التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية11367048
2011/4/2التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية11467717
2011/4/12التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية11567819
2001/5/29التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية11625563
2011/7/3التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية11769054
2001/8/5التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية11826067

2011/10/22التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية11970839

2011/10/30التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية12071019
2011/11/4التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية12126670
2011/11/4التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية12226671
2011/11/23التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية12371332
2011/12/11التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية12471672
2011/12/17التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية12571736
2011/3/26التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية12667617
2011/3/21التجارة وال�سناعةال�سركة العاملية للمواد الغذائية12767514
2011/10/25التجارة وال�سناعة�سارانا بروبرتري فـينان�س ليمتد12870926
2001/3/6التجارة وال�سناعةباير كان�سيومري كري ايه جي12967157
2001/3/6التجارة وال�سناعةباير كان�سيومري كري ايه جي13067139
2001/3/24التجارة وال�سناعةباير كان�سيومري كري ايه جي13125168
2001/3/24التجارة وال�سناعةباير كان�سيومري كري ايه جي13225167
2011/2/8التجارة وال�سناعة�سايرب�سور�س كوربوري�سن13366815
2011/2/8التجارة وال�سناعة�سايرب�سور�س كوربوري�سن13466816
2011/2/8التجارة وال�سناعة�سايرب�سور�س كوربوري�سن13566817
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م
رقـم 

�لعالمة
�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

تاريخ 

�لت�شجيل
2001/1/8التجارة وال�سناعةام اأر اف ليمتد13624565
2001/1/8التجارة وال�سناعةام اأر اف ليمتد13724566

13868776
ال�سركة الدولية ل�سناعة الفر�س 

�س.م.م
2011/6/18التجارة وال�سناعة

13927095
ال�سركة الدولية ل�سناعات البويل 

�س.م.م
2002/1/14التجارة وال�سناعة

14066335
تامي هورتنز ري�ستارانت�س 

انرتنا�سيونال جي اأم بي اأت�س
2011/1/12التجارة وال�سناعة

2009/7/6التجارة وال�سناعةكيو انرتنا�سيونال كون�سلتن�س14158000

14260767
م�سقط للم�ساريع وخدمات البيئة 

�س.م.م
2010/1/2التجارة وال�سناعة

2006/8/29التجارة وال�سناعة�سيدلية طيبا �س.م.م14341330

2010/10/24التجارة وال�سناعةايبجني لب�س منطقة حرة ذ.ذ.م14465194

2010/10/24التجارة وال�سناعةايبجني لب�س منطقة حرة ذ.ذ.م14564257

14640762
ال�سركة العمانية للتنمية ال�سياحية 

�س.م.ع.م
2006/7/10التجارة وال�سناعة

2010/12/22التجارة وال�سناعة�سركة املطوع للتجارة �س.م.م14766017

2000/8/19التجارة وال�سناعة�سرييك�سا غري14823422

14966022
ال�سركة الأهلية للتجارة العامة 

)اخلا�سة( املحدودة
2010/1/1التجارة وال�سناعة

15066023
ال�سركة الأهلية للتجارة العامة 

)اخلا�سة( املحدودة
2010/1/1التجارة وال�سناعة
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م
رقـم 

�لعالمة
�ملهنــة��شــم �ل�شركــة

تاريخ 

�لت�شجيل

15166024
ال�سركة الأهلية للتجارة العامة 

)اخلا�سة( املحدودة
2010/1/1التجارة وال�سناعة

2011/10/9التجارة وال�سناعةاف 21 اى بى �سى اأو، ال ال �سى15270679

2000/7/9التجارة وال�سناعةاي. �سي. ا�س. بي اأ  15323035

2010/9/19التجارة وال�سناعةوالتون انرتنا�سيونال ليمتد15464660

2008/7/22التجارة وال�سناعةالبوق خلدمات ال�سحن �س.م.م15552644
2008/2/10التجارة وال�سناعةبهجة دميت للتجارة15648907

15766550
�سركة ايديتا لل�سناعات الغذائية 

�س.م.م
2011/1/26التجارة وال�سناعة

2011/1/31التجارة وال�سناعةاك�سرب�س، ال ال �سي15866690

15966344
دول�سي اآند جـــابانا تريدمــارك�س 

اإ�س. اآر. اإل
2011/1/12التجارة وال�سناعة

16066345
دول�سي اآند جـــابانا تريدمــارك�س 

اإ�س. اآر. اإل
2011/1/12التجارة وال�سناعة

16169068
�ستاروود هوتيلز اأند ريزورت�س 

وورلدوايد، ال ال �سي
2011/7/5التجارة وال�سناعة

2011/1/22التجارة وال�سناعةجامي�سون لبوراتوريز ال تي دي16266488
2011/1/22التجارة وال�سناعةجامي�سون لبوراتوريز ال تي دي16366487
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مكتب الكـون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة الهاج�ش �ش.�ش.و
يعلن مكتب الكـون - حما�سبــــون قانونيــــون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة بهجة الهاج�س 
�س.�س.و، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1838555، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2020/12/28م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1124 ر.ب: 121 ال�سيب
هاتف رقم: 99228511 فاك�ش رقم: 24454345 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي ال�سرق االأو�سط ال�ساملة �ش.�ش.و

يعلن مكتب الكـون - حما�سبــــون قانونيــــون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مرا�سي ال�سرق 
 ،1277712 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.�س.و،  ال�ساملة  االأو�سط 
ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�سفي وحـده  املوؤرخ 2020/12/28م،  ال�سركاء  وفقا التفاق 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1124 ر.ب: 121 ال�سيب
هاتف رقم: 99228511 فاك�ش رقم: 24454345 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ريف امل�ستقبل الوطنية �ش.�ش.و

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع ريف  يعلن مكتب الكـون - حما�سبــــون قانونيــــون - 
بالرقـم 1090843،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  الوطنية �س.�س.و،  امل�ستقبل 
ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�سفي وحـده  املوؤرخ 2020/12/28م،  ال�سركاء  وفقا التفاق 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1124 ر.ب: 121 ال�سيب
هاتف رقم: 99228511 فاك�ش رقم: 24454345 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هالل بن �سعيد للم�ساريع الرائدة �ش.�ش.و

يعلن مكتب الكـون - حما�سبــــون قانونيــــون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة هالل بن �سعيد 
بالرقـم 1291883،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  الرائدة �س.�س.و،  للم�ساريع 
ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�سفي وحـده  املوؤرخ 2020/11/24م،  ال�سركاء  وفقا التفاق 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1124 ر.ب: 121 ال�سيب
هاتف رقم: 99228511 فاك�ش رقم: 24454345 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كي�ش كولد الدولية �ش.م.م

يعلن مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبــــون قانونيــــون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة كي�س كولد 
الدولية �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1313090، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2018/2/1م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
�ش.ب: 2508 ر.ب: 112 روي

هاتف رقم: 24707654 - 24786151 فاك�ش رقم: 24786751 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فرونت الين انوفي�سن الدولية �ش.م.م

يعلن مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبــــون قانونيــــون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة فرونت 
الين انوفي�سن الدولية �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1313103، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/2/5م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
�ش.ب: 2508 ر.ب: 112 روي

هاتف رقم: 24707654 - 24786151 فاك�ش رقم: 24786751 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رابط املدينة الدولية للخدمات �ش.م.م

رابط  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيــــون  حما�سبــــون   - للتدقيق  �ساه  مكتب  يعلن 
املدينة الدولية للخدمات �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1338484، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2019/2/25م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
�ش.ب: 2508 ر.ب: 112 روي

هاتف رقم: 24707654 -24786151 فاك�ش رقم: 24786751 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بن متان احلديثة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع بن  يعلن مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبــــون قانونيــــون - 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1014029، وللم�سفي  متان احلديثة �س.م.م، وامل�سجلة لدى 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
�ش.ب: 2508 ر.ب: 112 روي

هاتف رقم: 24707654 - 24786151 فاك�ش رقم: 24786751 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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مكتب م�سقط للمحا�سبة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ركن االإجناز ال�ساملة �ش.م.م

�س.م.م،  ال�ساملة  االإجناز  �سركة ركن  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  للمحا�سبة  يعلن مكتب م�سقط 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3240428، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
�ش.ب: 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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهد م�سقط احلديثة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سهد م�سقط احلديثة �س.م.م،  يعلن مكتب م�سقط للمحا�سبة 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1114613، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
�ش.ب: 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�سفـية ل�سركة عرب املحيط احلديثة �ش.م.م

�س.م.م،  املحيط احلديثة  �سركة عرب  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  للمحا�سبة  يعلن مكتب م�سقط 
بالرقـم 1250557، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
�ش.ب: 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

مكتب الفي�سل لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خرباء الهند�سة للمقاوالت �ش.م.م

الهند�سة  خرباء  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابــــات  لتدقيـــق  الفي�ســـل  مكتـــب  يعلن 
وللم�سفي   ،1275206 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  للمقاوالت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
�ش.ب: 1700 ر.ب: 131

هاتف رقم: 79996264 - 95700353 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الريان للخدمات العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
�سركة اأبراج الريان للخدمات العاملية �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
حــــــق  وللم�سفي وحـده  املوؤرخ 2020/7/1م،  ال�سركاء  بالرقـم 1297351، وفقا التفاق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
والية بو�سر - اخلوير - �سكة رقم: 4327 - مبنى رقم: 2835

الطابق الثالث - �سقة رقم: 310  
�ش.ب: 575 ر.ب: 130

هاتف رقم: 24991899 تليفاك�ش رقم: 24475420 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الريان للهند�سة واال�ستثمار �ش.م.م

يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  واال�ستثمار  للهند�سة  الريان  �سركة 
حــــــق  وللم�سفي وحـده  املوؤرخ 2020/7/1م،  ال�سركاء  بالرقـم 1280652، وفقا التفاق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
والية بو�سر - اخلوير - �سكة رقم: 4327 - مبنى رقم: 2835

الطابق الثالث - �سقة رقم: 310  
�ش.ب: 575 ر.ب: 130

هاتف رقم: 24991899 تليفاك�ش رقم: 24475420 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االمتياز اجلديد لال�ستثمار واالإن�ساءات �ش.م.م

يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  واالإن�ساءات  لال�ستثمار  اجلديد  االمتياز 
بالرقـم 1011799، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/7/1م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
والية بو�سر - اخلوير - �سكة رقم: 4327 - مبنى رقم: 2835

الطابق الثالث - �سقة رقم: 310  
�ش.ب: 575 ر.ب: 130

هاتف رقم: 24991899 تليفاك�ش رقم: 24475420 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزن للتطوير العقاري �ش.م.م

يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
�سركة مزن للتطوير العقاري �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
1317611، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/27م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
والية بو�سر - اخلوير - �سكة رقم: 4327 - مبنى رقم: 2835

الطابق الثالث - �سقة رقم: 310  
�ش.ب: 575 ر.ب: 130

هاتف رقم: 24991899 تليفاك�ش رقم: 24475420 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ت�سييد للمقاوالت �ش.م.م

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  الذهبية  احلمداين  مكتب  يعلن 
�سركة ت�سييد للمقاوالت �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1251728، 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/27م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
والية بو�سر - اخلوير - �سكة رقم: 4327 - مبنى رقم: 2835

الطابق الثالث - �سقة رقم: 310  
�ش.ب: 575 ر.ب: 130

هاتف رقم: 24991899 تليفاك�ش رقم: 24475420 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

مكتب علي الدح و�سركاه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلبري الدولية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب علي الدح و�سركاه اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اخلبري الدولية للتجارة واملقاوالت 
ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،1024037 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م، 
املوؤرخ 2020/12/27م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 
والية مطرح - روي - مركز عمان التجاري 

�ش.ب: 457 ر.ب: 112
هاتف رقم: 24791115 فاك�ش رقم: 24795551 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ثنائي العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
ثنائي العاملية �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1226087، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/29م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي: 
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 1546 ر.ب: 121
هاتف رقم: 96314204 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�ستقبل لالت�ساالت �ش.م.م

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
 ،1082281 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  لالت�ساالت  امل�ستقبل 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
والية بو�سر - الغربة اجلنوبية - �سكة رقم: 3745 - جممع رقم: 237 

مبنى رقم: 3791 - الطابق الثاين - �سقة رقم: 22 
�ش.ب: 1546 ر.ب: 121

هاتف رقم: 99370407 فاك�ش رقم: 24595912 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلمل الكبري العاملية �ش.م.م

يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اجلمل 
الكبري العاملية �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1211246، وللم�سفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
والية بو�سر - الغربة اجلنوبية - �سكة رقم: 3745 - جممع رقم: 237 

مبنى رقم: 3791 - الطابق الثاين - �سقة رقم: 22 
�ش.ب: 1546 ر.ب: 121

هاتف رقم: 99370407 فاك�ش رقم: 24595912 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سعود ويا�سر للتجارة �ش.م.م

�سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
وفقا   ،1787608 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  للتجارة  ويا�سر  م�سعود 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2021/1/10م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 
والية بو�سر - الغربة اجلنوبية - �سكة رقم: 3745 - جممع رقم: 237 

مبنى رقم: 3791 - الطابق الثاين - �سقة رقم: 22 
�ش.ب: 1546 ر.ب: 121

هاتف رقم:24595913 - 93513109 فاك�ش رقم: 24595912 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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مكتب اأطل�ش - حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالم للتاأمني �ش.م.م
يعلن مكتب اأطل�س - حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سالم للتاأمني 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1550152، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
والية مطرح - روي - �سكة رقم: 3707 - مبنى رقم: 524 - �سقة رقم: 21

�ش.ب: 192 ر.ب: 112
هاتف رقم: 24707407 

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 ديلويت اآند تو�ش ) ال�سرق االأو�سط ( و�سركاه
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منتجات حماجر فنجا �ش.م.م
�سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  و�سركاه   ) االأو�سط  ال�سرق   ( تو�س  اآند  ديلويت  مكتب  يعلن 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1078120،  منتجات حماجر فنجا �س.م.م، وامل�سجلة لدى 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ 2020/10/6م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
والية مطرح - القرم - بناية منارة القرم - الطابق ال�ساد�ش

�ش.ب: 258 ر.ب: 112
هاتف رقم: 22354300 فاك�ش رقم: 22354333 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوال�ش ال�سرق االأو�سط �ش.م.م

�سركة  بت�سفـيــة  يقــــــوم  اأنـه  و�سركــــاه   ) االأو�سط  ال�سرق   ( تو�س  اآند  ديلويت  مكتب  يعلن 
كوال�س ال�سرق االأو�سط �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1093550، 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ 2020/10/6م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
والية مطرح - القرم - بناية منارة القرم - الطابق ال�ساد�ش

�ش.ب: 258 ر.ب: 112
هاتف رقم: 22354300 فاك�ش رقم: 22354333 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع تالل عينت للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
م�ساريع تالل عينت للتجارة �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1149496، 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
�ش.ب: 23 ر.ب: 133

هاتف رقم: 99565065 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإمناء الر�ستاق للتعمري  واالإن�ساء - تو�سية

�سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  واالإدارية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  الرباعي  مكتب  يعلن 
اإمناء الر�ستاق للتعمري واالإن�ساء - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1228202، 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
�ش.ب: 23 ر.ب: 133

هاتف رقم: 99565065 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

مكتب الثقة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االآفاق العربية املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب الثقة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االآفاق العربية املتحدة 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1085435، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وللم�سفي وحـده  املوؤرخ 2020/10/10م، 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة 

�ش.ب: 199 ر.ب: 320
هاتف رقم: 92444344 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جزر اخلليج العاملية �ش.م.م

يعلن مكتب الثقة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جزر اخلليج العاملية 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1303884، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2020/9/13م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة 

�ش.ب: 199 ر.ب: 320
هاتف رقم: 92444344 

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 طالل اأبوغزالة و�سركاه - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإمارات للزيوت - م�سقط - �ش.م.م
يعلن مكتب طالل اأبوغزالة و�سركاه - حما�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االإمارات 
وفقا   ،1012367 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،   - م�سقط   - للزيوت 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/11/5م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي: 
والية مطرح - الوطية - بناية الرميلة - الطابق الثاين - مكتب رقم: 22

�ش.ب: 2366 ر.ب: 122
هاتف رقم: 24560153 -24563650 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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مكتب ال�سحافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سر العاملية للتعبئة والتغليف �ش.م.م
يعلن مكتب ال�سحافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  والتغليف  للتعبئة  العاملية  الن�سر  �سركة 
بالرقـم 1311242، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/27م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 171 ر.ب: 620
هاتف رقم: 24486073 - 92385486 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية العاملية احلديثة �ش.م.م
يعلن مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الروؤية العاملية 
احلديثة �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1284114، 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: 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 974 ر.ب: 311
هاتف رقم: 99499018 - 93330625 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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مكتب بي كي اأف
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كراكنل �ش.م.م
يعلن مكتب بي كي اأف اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة كراكنل �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل 
وحـده  وللم�سفي  2019/12/31م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،1080855 بالرقـم  الـتجاري 
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: 
 108A :مكتب رقم - )A( والية مطرح - وادي عدي - جممع حطاط

�ش.ب:1171 ر.ب:112روي
هاتف رقم:24563196 فاك�ش رقم:24563194 

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 اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة البيل�سان املميزة للتجارة �ش.م.م
البيل�سان  واحة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  يعلن مكتب 
املميزة للتجارة �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1317109، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�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�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغيل لالأناقة - ت�سامنية

يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الغيل لالأناقة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1130019، وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�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�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة حممد بن �سامل بن حممد اجلهوري و�سريكه للتجارة واملقاوالت - تو�سية
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة حممد بن  يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات 
�سامل بن حممد اجلهوري و�سريكه للتجارة واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،1148011 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل 
التــي  االأمــور  فـــي كافــــــة  امل�سفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
والية �سحار - حمافظة �سمال 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�سفــي
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يحيى بن خلفان بن �سعيد الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القدرة خلدمات الرتجمة �ش.م.م

يعلن يحيى بن خلفان بن �سعيد الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة القدرة خلدمات الرتجمة 
�س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1163794، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 
الغـيــــر، وعلـــى  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  2018/3/7م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي: 
هاتف رقم: 93673000 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التجارة احلرة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن يحيى بن خلفان بن �سعيد الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة التجارة احلرة للتجارة 
بالرقـم 1524216، وفقا التفاق  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  واملقاوالت �س.م.م، 
ال�سركاء املوؤرخ 2018/3/7م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي: 
هاتف رقم: 93673000 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز االإدراك للتطوير االإداري �ش.م.م

يعلن يحيى بن خلفان بن �سعيد الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مركز االإدراك للتطوير 
التفاق  وفقا   ،1808621 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م،  االإداري 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ 2018/12/30م، وللم�سفي وحـده  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
هاتف رقم: 93673000 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رتاج لتنمية القدرات �ش.م.م

يعلن يحيى بن خلفان بن �سعيد الوهيبي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة رتاج لتنمية القدرات 
ال�سركاء  بالرقـم 1755382، وفقا التفاق  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �س.م.م، 
املوؤرخ 2018/3/7م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 
هاتف رقم: 93673000 

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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حممد بن حميد بن عبداللـه امل�سقري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بدر وحممد لالأعمال - ت�سامنية
وحممد  بدر  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�سقري  عبداللـه  بن  حميد  بن  حممد  يعلن 
وفقا   ،1367121 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - لالأعمال 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2020/12/27م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 56 ر.ب: 318
هاتف رقم: 99844424 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البريق املا�سي املتحدة - ت�سامنية

املا�سي  البريق  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  امل�سقري  عبداللـه  بن  حميد  بن  حممد  يعلن 
املتحدة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1112794، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2020/12/24م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
والية الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: 27 ر.ب: 318
هاتف رقم: 92211633 

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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ريا�ش بن اإبراهيم بن علي الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروائح املتحدة للتجارة �ش.م.م

املتحدة  الروائح  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الوهيبي  علي  بن  اإبراهيم  بن  ريا�س  يعلن 
للتجارة �س.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم1232841، 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: 
هاتف رقم: 92510337 

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

خالد بن حمد بن �سيف الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سوان العاملية للتجارة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ن�سوان العاملية للتجارة  يعلن خالد بن حمد بن �سيف الكلباين 
حــــــق  بالرقـم 1321567، وللم�سفي وحـده  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �س.م.م، 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 638 ر.ب: 115
هاتف رقم: 99470707 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه .
 امل�سفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سار احلديثة لتقنية املعلومات �ش.م.م
لتقنية  امل�سار احلديثة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  يعلن مكتب 
بالرقـم 1088868، وفقا التفاق  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  املعلومات �ش.م.م، وامل�سجلة لدى 
ال�سركاء املوؤرخ 2021/1/7م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي: 
ولية �سحم - 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�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عمار ال�سهي و�سريكه للتجارة - تو�سية

يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبو عمار ال�سهي و�سريكه 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1206452، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2020/12/24م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
ولية �سحم - 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�سفــي
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م�سعود بن �سامل بن م�سعود اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطلع ال�سم�ش املتكاملة - تو�سية

ال�سم�ش  مطلع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اجلنيبي  م�سعود  بن  �سامل  بن  م�سعود  يعلن 

املتكاملة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1054620، وفقا التفاق 

الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2018/3/7م،  املوؤرخ  ال�سركاء 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 

�ش.ب: 561 ر.ب: 111
هاتف رقم: 92226609 

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

حمد بن عبداللـه بن حمد الربيكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الفالح املتحدة �ش.م.م

الفالح  ل�سركــــة م�ساريع  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الربيكـــي  بن حمــــد  بن عبداللـه  يعلـن حمــــد 

انتهاء  عـــن   ،1181506 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  املتحدة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .

امل�سفــي
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�سيف بن �سامل بن �سيف املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأدل املتميزة - تو�سية

يعلـن �سيف بن �سامل بن �سيف املعمري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اأدل املتميزة - تو�سية، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1285595،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأدل الدولية �ش.م.م

�ش.م.م،  الدولية  اأدل  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  املعمري  �سيف  بن  �سامل  بن  �سيف  يعلـن 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1283381،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

بدر بن �سيف بن �سلطان البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع بدر وعمر للتجارة �ش.م.م

يعلـن بدر بن �سيف بن �سلطان البو�سعيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع بدر وعمر 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1253252،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اأحمد بن �سيف بن حممد املحاربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة الركائز الثابتة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن اأحمد بن �سيف بن حممد املحاربي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الركائز الثابتة للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1052608، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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�سعود بن حارب بن �سعيد البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل الباطنة العاملية - ت�سامنية

يعلـن �سعود بن حارب بن �سعيد البادي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة تالل الباطنة العاملية - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1140329، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

را�سد بن مبارك بن حممد ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيح زبريي للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن را�سد بن مبارك بن حممد ال�سنيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سيح زبريي للتجارة 
عـــن   ،1041296 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة مر�سى البندر للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن را�سد بن مبارك بن حممد ال�سنيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة مر�سى البندر للتجارة 
عـــن   ،4092139 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - واملقاوالت 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

عبداللـه بن �سامل بن عبيد ال�سنيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حموت لالإنتاج ال�سمكي �ش.م.م

لالإنتاج  حموت  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سنيدي  عبيد  بن  �سامل  بن  عبداللـه  يعلـن 
انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم 1211874، عـــن  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  ال�سمكي �ش.م.م، وامل�سجلـة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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مكتب دار اخلربة لتدقيق ومراجعة احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة م�سرات العامرات للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

ل�سركــــة م�سرات  امل�سفــــي  دار اخلربة لتدقيق ومراجعة احل�سابات ب�سفـتـــــه  يعلـن مكتب 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة  العامرات 

1161480، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة اجلذور البحرية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

ل�سركــــة اجلذور  امل�سفــــي  دار اخلربة لتدقيق ومراجعة احل�سابات ب�سفـتـــــه  يعلـن مكتب 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة  البحرية 

1047066، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

�سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق اخلري�ش للتجارة �ش.م.م

يعلـن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اآفاق اخلري�ش للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1786300 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحزم الوطنية �ش.م.م

يعلـن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة املحزم الوطنية �ش.م.م، 
وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1181024، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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مكتب عمر الها�سمي للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرعد لال�ستثمار �ش.م.م

امل�سفــــي ل�سركــــة  القانونية ب�سفـتـــــه  الها�سمي للمحاماة واال�ست�سارات  يعلـن مكتب عمر 
الرعد لال�ستثمار �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1058057، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

حممد بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سحوة املعمورة للتجارة - ت�سامنية

�سحوة  م�ساريع  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احلب�سي  �سعيد  بن  �سامل  بن  حممد  يعلـن 
املعمورة للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1191298، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

�سالح بن �سامل بن م�سلم ال�سكريي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلبال ال�سامدة للتجارة - ت�سامنية

ال�سامدة  اجلبال  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سكريي  م�سلم  بن  �سامل  بن  �سالح  يعلـن 
عـــن   ،1776037 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

عي�سى بن خلفان بن �سامل احل�سني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فخر الواليات �ش.م.م

الواليات  فخر  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احل�سني  �سامل  بن  خلفان  بن  عي�سى  يعلـن 
�ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1242455، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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عبداللـه بن حاجي بن جان حممد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رواد العا�سمة احلديثة �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن حاجي بن جان حممد البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة رواد العا�سمة 
احلديثة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1322633، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

�سامل بن حمد بن �سامل العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اخلط الذهبي للم�ساريع الوطنية - ت�سامنية

يعلـن �سامل بن حمد بن �سامل العربي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اخلط الذهبي للم�ساريع 
عـــن   ،1085543 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - الوطنية 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

�سعيد بن را�سد بن حمد املقبايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف و�سعيد املقبايل - ت�سامنية

يعلـن �سعيد بن را�سد بن حمد املقبايل ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سيف و�سعيد املقبايل - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1159514، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي

مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع جمز الرائدة للمقاوالت - ت�سامنية

يعلـن مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ربوع جمز الرائدة 
 ،1272986 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للمقاوالت 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة .
امل�سفــي
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