
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1382(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

بــــــني حكومــــــة  النفطيــــــة  االتفاقيـــــــة  باإجـــــــازة  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/22 

�سلطنـــة عمـــــان و�سركـة جمان للطاقــــة �ش.م.م 

للمنطقة رقم )71(.

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 
                                                              وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قـــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2021/34   �ســــادر فـــــي 2021/2/25 باعتماد الالئحة الفنية 

اخلليجية للعب الأطفال.

قـــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2021/37   �ســــادر فـــــي 2021/2/28 بتعديل بعــــ�ش اأحكــــام 

لئحة تنظيم ت�سجيل الأ�سماء التجارية.

      وزارة العمــل
قـــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2021/35   �ســــادر فـــــي 2021/3/4 بتعديــــل بعـــ�ش اأحكـــــام 

الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية.

                           هيئة تنظيم االت�ساالت
قــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2021/19    �ســـــادر فــي 2021/3/2 بتحديـــــد ن�ســــب الإتــــاوة 

بتقديــــم  لـــه  املرخـــ�ش  علـــى  املقـــررة  ال�سنويـــة 

خدمات الت�سالت.

رقم 
ال�سفحة
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قــــــــــــــــــــــــــــــر�ر رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2021/20    �صـــــادر فــي 2021/3/2 بتعديــــل بعـــــــ�ض �أحكـــــام 

بالرتخيــــ�ض  �خلا�صــــــة  و�ل�صــــــروط  �لقو�عــــــد 

مـن �لفئــــة �لثالثـة لتقدمي خدمات �الت�صاالت 

�خلا�صة غري �ملت�صلة بال�صبكة �لعامة.

قــــــــــــــــــــــــــــــر�ر رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2021/21    �صـــــادر فــي 2021/3/2 بتعديــــل بعــــــــ�ض �أحكـــــام 

�لرتخيـــ�ض مـــن �لفئــــة �الأولـــى ل�صركـــة �لربط 

وت�صغيـــــل  الإن�صــــاء  �لدوليــــــة )�ض.م.م(  �لعربـــي 

نظـام لتقديـم خدمـات �تـ�صاالت عامـة دوليـة.

قــــــــــــــــــــــــــــــر�ر رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2021/22    �صــــــــادر فــي 2021/3/2 بتعديــــل بعــــ�ض �أحكـــــام 

�لرتخيـــ�ض مــــن �لفئـــة �الأولــى ل�صركــة �ملد�خـــل 

لال�صتثمار )�ض.م.م( الإن�صاء وت�صغيل نظام لتقدمي 

خدمات �الت�صاالت �لعامة �لبحرية.

قــــــــــــــــــــــــــــــر�ر رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2021/23    �صــــــــادر فــي 2021/3/2 بتعديـــــل بعـ�ض �أحكــــــام 

�لرتخيــــ�ض مـــن �لفئـــة �الأوىل ل�صركـة �أو��صــــر 

عمان و�صركاوؤهم )�ض.م.ع.م( الإن�صـــاء وت�صغيـــل 

نظــام خدمــات �ت�صــاالت عامــة ثابتـــة.

قــــــــــــــــــــــــــــــر�ر رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2021/24    �صــــــــادر فــي 2021/3/2 بتعديــــل بعــــــ�ض �أحــــكام 

�لرتخي�ض من �لفئة �الأوىل ل�صركة �الت�صاالت 

�لعمانيــة �ملتكاملة )�ض.م.ع.م( الإن�صـــاء وت�صغيـــل 

نظــام لتقديــم خدمــات �ت�صــاالت عامــة دوليــة.

قــــــــــــــــــــــــــــــر�ر رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2021/25    �صــــــــادر فــي 2021/3/2 بتعديــــل بعـــــ�ض �أحكـــــام 

�لرتخيــ�ض من �لفئة �الأوىل لل�صركة �لعمانية 

�لقطرية لالت�صاالت )�ض.م.ع.ع( الإن�صـاء وت�صغيـل 

نظام خدمـات �ت�صاالت عامـة ثابتـــة.

قــــــــــــــــــــــــــــــر�ر رقــــــــــــــــــــــــــــــم 2021/26    �صــــــــادر فــي 2021/3/2 بتعديــــل بعــــ�ض �أحـكــــام 

�لرتخيـ�ض مــن �لفئة �الأوىل لل�صركة �لعمانية 

خدمــــات  لتقديـــــــــم  )�ض.م.ع.ع(  لالت�صــــــــاالت 

�الت�صــاالت �لعامــة �لثابتـــة �الأ�صا�صيـــة.



27

28

90

96

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة   
                                                                وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعـــــالن ب�ســـاأن ت�سجيـــل منوذج �سناعي.

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

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.

  منــاء القاب�ســة
.EHC/2021/04 و EHC/2021/02 و  EHC/2021/01 اإعــالن عن طرح املناق�سات اأرقام

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف جربين للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة للمك�سرات والفواكه املجففة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواطي املرجان �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وراء املحيط الدولية لال�ستثمار �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساج الهند�سية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املبدع للت�سويق �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل م�سقط املتكاملة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سخور نفون للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ويلبور للحلول املتكاملة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريفراكو ال�سرق الأو�سط �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر اخلو�ش احلديثة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع رونق الرثيا للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معهد عمان لتنمية املوارد الب�سرية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الأعمدة الأربعة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتحدة خلدمات ال�سيانة والإمداد �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اخلفريي الذهبية - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإبداع الراقي ملواد البناء �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد بن �سيف بن حممد املقبايل للتجارة 

واملقاولت �ش.�ش.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار �سمد للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال لزق ال�ساخمة للتجارة - ت�سامنية.

رقم 
ال�سفحة
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مملكة العال للتجارة �ش.�ش.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة ال�سهباء اجلديدة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأفاق ملواد البناء �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربية للتجهيزات الطبية وال�سناعية �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهدف لل�سحن والتنظيف �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرات لالإن�ساء والتعمري �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدولية ملعاجلة املياه �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ايطالكو ميدل اي�ست �ش.م.م. )�سركة منطقة حرة(.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عوافـي �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هارويل للطاقة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار ال�سعادة ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الأبرار للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سماء الدقم املتحدة للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل جنوب ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة الرتابط - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساهني ال�سيب للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد وعامر اأبناءحميد �سامل امل�سعودي 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدقم للنقل واخلدمات البحرية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سوء الفجر - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية املاليزية للتنمية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلداف للم�ساريع البحرية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور للطاقة املتكاملة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليار املميزة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نوادر الباطنة احلديثة للتجارة واملقاولت �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البتكار للخدمات احلديثة العاملية �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاء عربي للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رتاج املعبيلة احلديثة �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سحاق وحمد العلوي للتجارة �ش.م.م.

رقم 
ال�سفحة



مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

مر�ســــوم �ســــلطاني

رقــم 2021/22

باإجازة االتفاقية النفطية بين حكومة �سلطنة عمان 

و�سركــــة مجــــان للطاقــــة �ش.م.م للمنطقـــة رقـــم )71( 

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون النفط والغاز ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/8، 

وعلى التفاقية النفطية بني حكومة �سلطنة عمان، و�سركة جمان للطاقة �ش.م.م للمنطقة 

رقم )71(، املوقعة بتاريخ 8 من فرباير 2021م، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا بمـــا هــــو اآت

املــادة االأولــــى

اإجازة التفاقية النفطية امل�سار اإليها.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي : 18 من رجــــــــــــب �سنـة 1442هـ

املـوافــــق :   2  من مــــــــــار�ش �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قــرار وزاري 

 رقـــم 2021/34

باعتماد الالئحة الفنية اخلليجية للعب الأطفال

2020/97 بتعديــل م�صمى وزارة التجارة وال�صناعة  ا�صتنادا اإىل املر�صــوم ال�صلطانـــي رقـــم 

اإىل وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

تعتمـــد الالئحـــة الفنيـــة اخلليجيـــة للعــب االأطفــال رقـــم: )BD-131704-01( - اخلا�صة 

باملتطلبات االأ�صا�صية الواجب توافرها فـي لعب االأطفال قبل و�صعها فـي ال�صوق - كالئحة 

فنية ملزمة فـي ال�صلطنة.

املــادة الثانيــــة

تفر�ض غرامة اإدارية ال تتجاوز )300( ثالثمائة ريال عماين على كل من يخالف اأحكام 

هذا القرار، وت�صاعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة.

املــادة الثالثــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية، ويعمل به بعد انق�صاء )6( �صتة اأ�صهر من تاريخ ن�صره.

�سـدر فـي : 13 من رجــــــب 1442هـ

املـوافــــق : 25 من فبرايــر 2021م

                                                                       قيــ�س بن حممـــد بـن مو�ســى اليو�ســـف                                                                                            

وزيـر التجـارة وال�صناعـــة وترويج اال�صتثمار       
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

قــرار وزاري 

 رقـــم 2021/37

بتعديل بع�ض اأحكام لئحة تنظيم ت�سجيل الأ�سماء التجارية

ا�صتنـــادا اإلـــى املر�صـــوم ال�صلطانـــي رقــــم 2020/97 بتعديـــل م�صمى وزارة التجارة وال�صناعة 

اإىل وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار وحتديد اخت�صا�صاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإىل الئحة تنظيم ت�صجيل االأ�صماء التجارية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2016/124،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يلغى البند رقم )8( من املادة )10( من الئحة تنظيم ت�صجيل االأ�صماء التجارية امل�صار اإليها.

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره.

�سـدر فـي : 16 من رجــــــب 1442هـ
املـوافــــق : 28 من فبرايــر 2021م

                                                                       قيــ�ض بن حممـــد بـن مو�ســى اليو�ســـف                                                                                            
وزيـر التجـارة وال�صناعـــة وترويج اال�صتثمار       
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

وزارة العمــل

قــرار وزاري

رقــم 2021/35

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية

ا�ستنادا اإىل قانون اخلدمة املدنية ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانــي رقـم 2004/120،

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

واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�سادرة بالقرار رقم 2010/9،

وبنــاء على ما تقت�سيه امل�سلحـة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�ص البند )8( من امللحق رقم )10( من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية 

امل�سار اإليها، الن�ص الآتي:

"ي�ستحــــق الطــــرف الثانـــي عنـــد انتــــهاء خدمتـــه منحـــة بواقـــع راتــب �سهــر عــن كــل �سنــة 

مـــن �سنـــوات خدمتــه بحد اأق�سى )10( ع�سرة اأ�سهر بالن�سبة ل�ساغلي وظائف الدرجات 

من )اأ حتى ال�ساد�سة( واثني ع�سر �سهرا بالن�سبة ل�ساغلي وظائف الدرجات من )ال�سابعة 

اآخر راتب كان يتقا�ساه الطرف  اأ�سا�ص  املنحة على  الرابعة ع�سرة(، وحت�سب هذه  حتى 

الثاين، وبحيث ل جتاوز قيمتها )12( اثني ع�سر األف ريال عماين.

ول ي�ستحق املوظف املنحة امل�سار اإليها فـي احلالت الآتية:

 اأ - اإذا قلت مدة خدمته عن )5( خم�ص �سنوات ما مل يكن انتهاء اخلدمة ب�سبب الوفاة 

اأو العجز عن العمل.

ب - اإذا عوقب بالف�سل من اخلدمة.

ج - اإذا اأنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة جناية اأو بعقوبة فـي جرمية خملة بال�سرف 

اأو الأمانة".
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

املــادة الثانيــــة

ي�سري هذا التعديل على املوظفني غري العمانيني اجلدد ومن مل يكمل )10( ع�سر �سنوات 

فـي اخلدمة.

املــادة الثالثــــة

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

املــادة الرابعة

ين�سـر هـذا القـرار فـي اجلــريــــدة الر�سميـة، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره.

�صدر فـي : 20 من رجــــــــــب 1442هـ

املوافــــق :   4  من مــــــــــار�ض 2021م

 د . حماد بن �صعيد بن علي باعوين

                                                                                   وزيـــــــــر العمـــــــــــــــــل
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

هيئة تنظيم االت�صاالت
قــرار  

رقــم 2021/19
بتحديد ن�صب االإتاوة ال�صنوية املقررة على املرخ�ص له بتقدمي خدمات االت�صاالت

ا�ستنــادا اإىل قانـون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�ســوم ال�سلطـــانــي رقم 2002/30،

واإىل موافقة جمل�س الوزراء، 

واإلـى مـــوافقـة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،

وبنـاء على ما تقت�سيـه امل�سلحة العامة. 

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

تكون ن�سبة االإتاوة ال�سنوية التي يلتزم املرخ�س له ب�سدادها حلكومة ال�سلطنة، على النحو 

الوارد فـي اجلدول املرفق. 

املــادة الثانيــــة

يتم حت�سيل االإتاوة وفقا للقواعد واالإجراءات التي حتددها هيئة تنظيم االت�ساالت.

املــادة الثالثــــة

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

املــادة الرابعـــة

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

�صـدر فـي : 18 من رجـــــــب 1442هـ
املـوافــــق :  2   من مــــــار�ص 2021م

نا�صـــر بن خميـــ�ص الج�صمـــي
                                                                                        رئيـــــ�س مجلـــــ�س اإدارة 

                                                                                          هيئـــــــــة تنظيـــــــم االت�ســــــــاالت
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

جــــدول

بتحديـد ن�صـب االإتـاوة ال�صنويـة 

املقررة على املرخ�ص له بتقدمي خدمات االت�صاالت

فئات واأنواع الرتاخي�ص
ن�صبة االإتاوة التي يلتزم املرخ�ص له 

ب�صدادها حلكومة ال�صلطنة

تراخي�س الفئة االأوىل

 لتقدمي خدمات االت�ساالت العامة املتنقلة

- )12%( اثنـــا ع�ســــر باملائــــة مــــن اإجمالـــي 

االإيرادات ال�سنوية للمرخ�س له

تراخي�س تقدمي 

خدمات االت�ساالت الثابتة

- )7%( �سبعة باملائة من اإجمايل االإيرادات 

ال�سنويـــــة للمرخــــ�س لــــه حتـــى اإيــــرادات 

العام 2021م

اإجمالـــــي  مــــن  باملائــــة  ع�ســــرة   )%10(  -

ابتداء  له  للمرخ�س  ال�سنوية  االإيرادات 

من اإيرادات العام 2022م

تراخي�س تقدمي

 خدمات االت�ساالت االأخرى

- )7%( �سبعة باملائة من اإجمايل االإيرادات 

ال�سنوية للمرخ�س له
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

قــرار  
رقــم 2021/20

بتعديل بع�ص اأحكام القواعد وال�صروط اخلا�صة بالرتخي�ص 
مـن الفئة الثالثـة لتقدمي خدمات االت�صاالت اخلا�صة غري املت�صلة بال�صبكة العامة

ا�ستنــادا اإىل قانـون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/30،

واإىل القواعد وال�سروط اخلا�سة بالرتخي�س من الفئة الثالثة لتقدمي خدمات االت�ساالت 

اخلا�سة غري املت�سلة بال�سبكة العامة ال�سادرة بالقرار رقم 2008/39،

واإىل مـوافقـة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،

وبناء على ما تقت�سيـه امل�سلحة العامة. 

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى

ي�ستبدل بن�س البنــد )1( مــن املـــادة )3( مــــن القواعـــد وال�ســــروط اخلا�ســــة بالرتخيـــــ�س 

العامــة  بال�سبكــة  املت�سلــة  االت�ساالت اخلا�سة غري  لتقديــم خدمـات  الثالثــــة  الفئـــة  مـن 

امل�سار اإليها، الن�س االآتي:

" يلتزم املرخ�س له ب�سداد االإتاوة ال�سنوية التي حتددها احلكومة على اإجمايل اإيراداته 

ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�س، وحت�سب االإتاوة بناء على اإجمايل االإيرادات 

ال�سنة  من  يناير  من   )30( قبل  وتدفع  ال�سنة،  من  دي�سمرب  من   )31( حتى  املحققة 

التالية، على اأن تكون هذه االإتاوة بن�سبة املدة من ال�سنة االأوىل، وال�سنة االأخرية لهذا 

الرتخي�س".

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.

�صـدر فـي : 18 من رجـــــــب 1442هـ
املـوافــــق :  2   من مــــــار�ص 2021م

نا�صـــر بن خميـــ�ص الج�صمـــي
                                                                                        رئيـــــ�س مجلـــــ�س اإدارة 

                                                                                          هيئـــــــــة تنظيـــــــم االت�ســــــــاالت
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

قــرار  
رقــم 2021/21

بتعديل بع�ص اأحكام الرتخي�ص 
من الفئة االأولى ل�صركة الربط العربي الدولية )�ص.م.م( 

الإن�صـاء وت�صغيـل نظـام لتقديـم خدمـات اتـ�صاالت عامـة دوليـة 

ا�ستنــادا اإىل قانـون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�ســوم ال�سلطـــانــي رقم 2002/30،

واإىل الرتخي�س من الفئة االأوىل ل�سركة الربط العربي الدولية )�س.م.م( الإن�ساء وت�سغيل 

نظام لتقدمي خدمات ات�ساالت عامة دولية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/40،

واإىل موافقـة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،

وبنـاء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة. 

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى

ي�ستبدل بن�س البند )1( من املــادة )4( مــــن الرتخيـــ�س من الفئة االأوىل ل�سركة الربط 

العربــــي الدوليــــة )�س.م.م( الإن�ســــاء وت�سغيــل نظــام لتقدمي خدمات ات�ساالت عامة دولية 

امل�سار اإليه، الن�س االآتي: 

" يلتزم املرخ�س له ب�سداد االإتاوة ال�سنوية التي حتددها احلكومة على اإجمايل اإيراداته 

ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�س، وحت�سب االإتاوة بناء على اإجمايل االإيرادات 

ال�سنة  من  يناير  من   )30( قبل  وتدفع  ال�سنة،  من  دي�سمرب  من   )31( حتى  املحققة 

التالية، على اأن تكون هذه االإتاوة بن�سبة املدة من ال�سنة االأوىل، وال�سنة االأخرية لهذا 

الرتخي�س".

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.

�صـدر فـي : 18 من رجـــــــب 1442هـ
املـوافــــق :  2   من مــــــار�ص 2021م

نا�صـــر بن خميـــ�ص الج�صمـــي
                                                                                        رئيـــــ�س مجلـــــ�س اإدارة 

                                                                                          هيئـــــــــة تنظيـــــــم االت�ســــــــاالت
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

قــرار  
رقــم 2021/22

بتعديل بع�ص اأحكام الرتخي�ص 
من الفئة االأولى ل�صركة املداخل لال�صتثمار )�ص.م.م( 

الإن�صاء وت�صغيل نظام لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة البحرية

ا�ستنــادا اإىل قانـون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�ســوم ال�سلطـــانــي رقم 2002/30،

وت�سغيل  الإن�ساء  )�س.م.م(  لال�ستثمار  املداخل  ل�سركة  االأوىل  الفئة  من  الرتخي�س  واإىل 

نظام لتقدمي خدمات االت�ساالت العامة البحرية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/9،

واإلــى مـــوافقــة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحــة العامـة. 

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى

املداخل  الفئة االأوىل ل�سركة  املادة )4( من الرتخي�س من  البند )1( من  ي�ستبدل بن�س 

البحرية  العامة  االت�ساالت  خدمات  لتقدمي  نظام  وت�سغيل  الإن�ساء  )�س.م.م(  لال�ستثمار 

امل�سار اإليه، الن�س االآتي: 

" يلتزم املرخ�س له ب�سداد االإتاوة ال�سنوية التي حتددها احلكومة على اإجمايل اإيراداته 

ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�س، وحت�سب االإتاوة بناء على اإجمايل االإيرادات 

ال�سنة  من  يناير  من   )30( قبل  وتدفع  ال�سنة،  من  دي�سمرب  من   )31( حتى  املحققة 

التالية، على اأن تكون هذه االإتاوة بن�سبة املدة من ال�سنة االأوىل، وال�سنة االأخرية لهذا 

الرتخي�س".

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.

�صـدر فـي : 18 من رجـــــــب 1442هـ
املـوافــــق :  2   من مــــــار�ص 2021م

نا�صـــر بن خميـــ�ص الج�صمـــي
                                                                                        رئيـــــ�س مجلـــــ�س اإدارة 

                                                                                          هيئـــــــــة تنظيـــــــم االت�ســــــــاالت
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

قــرار  
رقــم 2021/23

بتعديـل بعـ�ص اأحكـام الرتخيـ�ص 
من الفئة االأولى ل�صركة اأوا�صر عمان و�صركاوؤهم )�ص.م.ع.م(

 الإن�صـــاء وت�صغيـــل نظــام خدمــات ات�صــاالت عامــة ثابتـــة

ا�ستنــادا اإىل قانـون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�ســوم ال�سلطـــانــي رقم 2002/30،

الإن�ساء  )�س.م.ع.م(  و�سركاوؤهم  عمان  اأوا�سر  ل�سركة  االأوىل  الفئة  من  الرتخي�س  واإىل 

وت�سغيل نظام خدمات ات�ساالت عامة ثابتة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2012/60،

واإىل مـــوافقـة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،

وبنـاء على مـا تقت�سيـه امل�سلحة العامـة. 

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى

اأوا�سر  ل�سركة  االأوىل  الفئة  الرتخي�س من  )4( من  املادة  )1( من  البند  بن�س  ي�ستبدل 

امل�سار  ثابتة  عامة  ات�ساالت  خدمات  نظام  وت�سغيل  الإن�ساء  )�س.م.ع.م(  و�سركاوؤهم  عمان 

اإليه، الن�س االآتي: 

" يلتزم املرخ�س له ب�سداد االإتاوة ال�سنوية التي حتددها احلكومة على اإجمايل اإيراداته 

ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�س، وحت�سب االإتاوة بناء على اإجمايل االإيرادات 

ال�سنة  من  يناير  من   )30( قبل  وتدفع  ال�سنة،  من  دي�سمرب  من   )31( حتى  املحققة 

التالية، على اأن تكون هذه االإتاوة بن�سبة املدة من ال�سنة االأوىل، وال�سنة االأخرية لهذا 

الرتخي�س".

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.

�صـدر فـي : 18 من رجـــــــب 1442هـ
املـوافــــق :  2   من مــــــار�ص 2021م

نا�صـــر بن خميـــ�ص الج�صمـــي
                                                                                        رئيـــــ�س مجلـــــ�س اإدارة 

                                                                                          هيئـــــــــة تنظيـــــــم االت�ســــــــاالت
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

قــرار  
رقــم 2021/24

بتعديل بع�ص اأحكام الرتخي�ص 
من الفئة االأولى ل�صركة االت�صاالت العمانية املتكاملة )�ص.م.ع.م(
 الإن�صـــاء وت�صغيـــل نظــام لتقديــم خدمــات ات�صــاالت عامــة دوليــة

ا�ستنــادا اإىل قانـون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�ســوم ال�سلطـــانــي رقم 2002/30،

واإىل الرتخي�س من الفئة االأوىل ل�سركة االت�ساالت العمانية املتكاملة )�س.م.ع.م( الإن�ساء 

وت�سغيل نظام لتقدمي خدمات ات�ساالت عامة دولية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/20،

واإلـى مـوافقـة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،

وبنـاء على مـا تقت�سيـه امل�سلحة العامـة. 

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى

ي�ستبدل بن�س البند )1( من املادة )4( من الرتخي�س من الفئة االأوىل ل�سركة االت�ساالت 

العمانية املتكاملة )�س.م.ع.م( الإن�ساء وت�سغيل نظام لتقدمي خدمات ات�ساالت عامة دولية 

امل�سار اإليه، الن�س االآتي: 

" يلتزم املرخ�س له ب�سداد االإتاوة ال�سنوية التي حتددها احلكومة على اإجمايل اإيراداته 

ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�س، وحت�سب االإتاوة بناء على اإجمايل االإيرادات 

ال�سنة  من  يناير  من   )30( قبل  وتدفع  ال�سنة،  من  دي�سمرب  من   )31( حتى  املحققة 

التالية، على اأن تكون هذه االإتاوة بن�سبة املدة من ال�سنة االأوىل، وال�سنة االأخرية لهذا 

الرتخي�س".

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.

�صـدر فـي : 18 من رجـــــــب 1442هـ
املـوافــــق :  2   من مــــــار�ص 2021م

نا�صـــر بن خميـــ�ص الج�صمـــي
                                                                                        رئيـــــ�س مجلـــــ�س اإدارة 

                                                                                          هيئـــــــــة تنظيـــــــم االت�ســــــــاالت
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

قــرار  
رقــم 2021/25

بتعديــل بعــ�ص اأحكــام الرتخيــ�ص 
من الفئة االأولى لل�صركة العمانية القطرية لالت�صاالت )�ص.م.ع.ع( 

الإن�صــــاء وت�صغيــــل نظـــام خدمـــات ات�صــــاالت عامـــــة ثابتــــة 

ا�ستنــادا اإىل قانـون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�ســوم ال�سلطـــانــي رقم 2002/30،

واإىل الرتخي�س من الفئة االأوىل لل�سركة العمانية القطرية لالت�ساالت )�س.م.ع.ع( الإن�ساء 

وت�سغيل نظام خدمات ات�ساالت عامة ثابتة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/34،

واإلــــى مـــوافقــــة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،

وبنـاء على مـا تقت�سيـه امل�سلحة العامـة. 

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى

ي�ستبدل بن�س البند )1( من املادة )4( من الرتخي�س من الفئة االأوىل لل�سركة العمانية 

القطرية لالت�ساالت )�س.م.ع.ع( الإن�ساء وت�سغيل نظام خدمات ات�ساالت عامة ثابتة امل�سار 

اإليه، الن�س االآتي: 

"يلتزم املرخ�س له ب�سداد االإتاوة ال�سنوية التي حتددها احلكومة على اإجمايل اإيراداته 

ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�س، وحت�سب االإتاوة بناء على اإجمايل االإيرادات 

املحققــــة حتــــى )31( مــن دي�سمبـــر من ال�سنة، وتدفع قبل )30( من يناير من ال�سنة 

التالية، على اأن تكون هذه االإتاوة بن�سبة املدة من ال�سنة االأوىل، وال�سنة االأخرية لهذا 

الرتخي�س".

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.

�صـدر فـي : 18 من رجـــــــب 1442هـ
املـوافــــق :  2   من مــــــار�ص 2021م

نا�صـــر بن خميـــ�ص الج�صمـــي
                                                                                        رئيـــــ�س مجلـــــ�س اإدارة 

                                                                                          هيئـــــــــة تنظيـــــــم االت�ســــــــاالت
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

قــرار  
رقــم 2021/26

بتعديـل بعـ�ص اأحـكام الرتخيـ�ص 
من الفئة االأولى لل�صركة العمانية لالت�صاالت )�ص.م.ع.ع(
 لتقديــم خدمــات االت�صــاالت العامــة الثابتـــة االأ�صا�صيـــة

ا�ستنــادا اإىل قانـون تنظيم االت�ساالت ال�سادر باملر�ســوم ال�سلطـــانــي رقم 2002/30،

واإىل الرتخي�س من الفئة االأوىل لل�سركة العمانية لالت�ساالت )�س.م.ع.ع( لتقدمي خدمات 

االت�ساالت العامة الثابتة االأ�سا�سية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/20،   

واإلـى مـــوافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم االت�ساالت،

وبنـاء على مـا تقت�سيـه امل�سلحة العامـة. 

تـقـــرر 
املــادة االأولـــــى

ي�ستبدل بن�س البند )1( من املادة )4( من الرتخي�س من الفئة االأوىل لل�سركة العمانية 

اإليه،  لالت�ساالت )�س.م.ع.ع( لتقدمي خدمات االت�ساالت العامة الثابتة االأ�سا�سية امل�سار 

الن�س االآتي:

 "يلتزم املرخ�س له ب�سداد االإتاوة ال�سنوية التي حتددها احلكومة على اإجمايل اإيراداته 

ال�سنوية عن كل �سنة من �سنوات الرتخي�س، وحت�سب االإتاوة بناء على اإجمايل االإيرادات 

ال�سنة  من  يناير  من   )30( قبل  وتدفع  ال�سنة،  من  دي�سمرب  من   )31( حتى  املحققة 

التالية، على اأن تكون هذه االإتاوة بن�سبة املدة من ال�سنة االأوىل، وال�سنة االأخرية لهذا 

الرتخي�س".

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.

�صـدر فـي : 18 من رجـــــــب 1442هـ
املـوافــــق :  2   من مــــــار�ص 2021م

نا�صـــر بن خميـــ�ص الج�صمـــي
                                                                                        رئيـــــ�س مجلـــــ�س اإدارة 

                                                                                          هيئـــــــــة تنظيـــــــم االت�ســــــــاالت
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Loc Cl.(51)ت�صنيف لوكارنو

)71(

حممد بن نا�صر بن �صليم الها�صمي, عماين, والية امل�صيبي, �صلطنة عمان1

طارق بن ح�صني اأبو املعاطي, م�صري, والية امل�صيبي, �صلطنة عمان2

3

)72(

حممد بن نا�صر بن �صليم الها�صمي, عماين, والية امل�صيبي, �صلطنة عمان1

طارق بن ح�صني اأبو املعاطي, م�صري, والية امل�صيبي, �صلطنة عمان2
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)73(
حممد بن نا�صر بن �صليم الها�صمي, عماين, والية امل�صيبي, �صلطنة عمان1

طارق بن ح�صني اأبو املعاطي, م�صري, والية امل�صيبي, �صلطنة عمان2

)74(
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بيانات االأ�صبقية:)30(

)28( عدد النماذج فـي الطلب:منوذج �صناعي )12(

)54( املنتج الذي يغطيه الطلب: �صكل ويفر حم�صو حالوة طحينية مع ال�صوكوالتة

1 - طبقة خارجية من ب�صكويت الويفر

2 - طبقة رقيقة من ال�صوكوالتة

3 - طبقة �صميكة من احلالوة الطحينية )املادة االأ�صا�صية(

4 - طبقة رقيقة من ال�صوكوالتة

5 - طبقة خارجية من ب�صكويت الويفر

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعـــــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيـــة الفكريـــة عـــن ت�صجيـــــل منــــوذج �صناعــي وفقــا الأحكــــام قانــــون حقــــوق 

امللكيــة ال�صناعية ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67.
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�إعــــــــالن

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

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

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140359

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمواج املدينة العاملية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/11/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141420

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب اإداري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عمان للنق�س

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/12/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141588

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأثــــال العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141953

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البحث والتطوير، اخلدمات البحثية واال�ست�سارية للموارد الوراثية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز عمان للموارد الوراثية احليوانية والنباتية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142738

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وهج الرثيا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142787

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع احللويات والكيك والب�سكويت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة زادي لل�سناعات املحدودة )املنطقة احلرة ب�ساللة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143016

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع املجوهرات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فالح ال�سكيتي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143017

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تبديل زيوت املحركات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نب�ش االأ�سطورة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1

	

	

-31-



اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143018

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم دواجن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربوع البويرد احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143019

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاوالت البناء والت�سييد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مزون جمان للمقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143020

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممع جتاري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت اخلليج لال�ستثمار املتكامل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143021

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإعاقة،  العالج، ن�سائح طبية لالأفراد ذوي  الطبيعي، خدمات  العالج  الطبية،  امل�ساعدة 

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللم�سة للم�سارات الع�سبية واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143025

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأدوات واملالب�ش الريا�سية واالأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع امل�ستطيل الربونزي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143026

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف وتلميع ال�سيارات ، تغيري زيوت املحركات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت احلاجر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143027

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة املفرو�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأحمد بن �سيف بن را�سد ال�سام�سي و�سريكه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143028

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التلفزيون, خدمات عر�ض عامة, خدمات وكاالت  دعاية واإعالن, الدعاية واالإعالن عرب 

الدعاية  مناذج  اإعداد  خدمات  االأعمال,  اإدارة  فـي  امل�سورة  خدمات  واالإعالن,  الدعاية 

كتابة  االإعالم,  و�سائل  فـي  واالإعالن  للدعاية  وقت  تاأجري  املبيعات,  ترويج  اأو  واالإعالن 

ن�سو�ض الدعاية واالإعالن, التخطيط لغايات الدعاية واالإعالن, اإنتاج االأفالم االإعالنية, 

ت�سويق, خدمات الت�سويق عرب الهاتف, اإنتاج برامج الت�سوق عن بعد, الت�سويق اال�ستهدافـي, 

خدمات العالقات االإعالمية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوء و�سورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143031

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سة جنارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطالل املا�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143032

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النب الذهبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143033

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع العطورات وم�ستح�سرات التجميل والبخور و�سابون زينة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: في�ش بركاء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143034

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار االأوائل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143035

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب الرحالت ال�سياحية)اأن�سطة م�سغلي اجلوالت ال�سياحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفوز لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143036

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعليم )مدر�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبجد التعليمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143037

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار االأمان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143038

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات، ال�سم�سرة، اإدارة العقارات، اإدارة العمارات، تاأجري ال�سقق، مكاتب العقارات 

وال�سقق ال�سكنية، تاأجري املكاتب عقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عقارات اأملا�ش

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143039

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأن�سياب املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143040

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع قطع غيار ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سطورة الر�ستاق الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143041

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي، ر�سم ت�ساميم وخمططات الإن�ساء، فنون وعلوم ت�سميم واإقامة 

املباين، الهند�سة، خدمات ر�سم اخلرائط، الت�سميم الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ظالل العامل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143042

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سالت،  برادات،  هواء،  مكيفات  تلفزيونات،  )الثالجات،  املنزلية  الكهربائية  الأجهزة 

طباخات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ساطع الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143043

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اإدري�ش بن خلفان النبهاين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143044

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب �سفريات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة االإمدادات الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143046

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للفواكه واخل�سروات الطازجة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غ�سن بن حممد بن عبداللـه العربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143047

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برادات، غ�ساالت،  تلفزيونــات، مكيفــات هواء،  )الثالجـــات،  املنزليـة  الكهربائيــة  االأجهـــزة 

طباخات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ساطع الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143048

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الذهب واملجوهرات والف�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن �سليمان بن حممد املرجبي و�سريكه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143049

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�ساالت،  برادات،  هواء،  مكيفات  تلفزيونات،  )الثالجات،  املنزلية  الكهربائية  االأجهزة 

طباخات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سني وم�سطفى للتكنولوجيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143052

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والكماليات  واالأحذية  التجميل  وم�ستح�سرات  والبخور  والعطور  اجلاهزة  املالب�س  بيع 

واالإك�س�سوارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ق�سر االإبداع للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143053

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الهواء، مر�سحات فالتر، تكييف لهواء، جمففات هواء جمففات، م�سابيح  اأجهزة تربيد 

كهربائية، م�سابيح، �سخانات ماء، مراوح لتكييف الهواء، اأجهزة ت�سخني، اأجهزة جتفيف، 

اأجهزة تكييف الهواء، اأواين طهي كهربائية، اأفران، اأجهزة ومعدات طهي، اأجهزة ومن�ساآت 

�سحية، برادات، مغا�سل، جمففات كهربائية للغ�سيل، امل�سابيح االإ�سا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سني وم�سطفى للتكنولوجيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143054

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح اأجهزة االإنذار �سد احلريق، االإ�سراف على اإن�ساء املباين، تركيب واإ�سالح 

اأجهزة تكييف الهواء، دهان االأ�سطح الداخلية واخلارجية، التج�سي�س و�سع طبقة اجل�س،  

البناء بالطوب، مد الكابالت، خدمة التمديدات حتت االأر�س، خدمات الكهربائيني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سعد للخدمات الهند�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143055

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفطائر واحللويات واملعجنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مراتب العال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143056

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل، بخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وهج االإبداع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143057

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأواين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمالت �سلمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143058

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة من اجلو, اأجهزة تربيد الهواء, م�سابيح كهربائية, �سخانات 

للحمام, م�سابيح, �سطافات, �سخانات ماء, اأجهزة ت�سخني, اأجهزة جتفيف, اأجهزة تكييف 

تربيد  اأجهزة  طهي,  ومعدات  اأجهزة  اأفران,  كهربائية,  طهي  اأواين  جممدات,  الهواء, 

اأجهزة طهي,   اأفران ميكروويف  للغ�سيل,  كهربائية  برادات, جمففات  دفايات,  امل�سروبات, 

اأجهزة طبخ متعددة الوظائف, امل�سابيح الأ�سا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سني وم�سطفى للتكنولوجيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143059

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطباق, اأواين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمالت �سلمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143061

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاج ارجوان اخلليج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143063

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س)خياط مالب�س ن�سائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمال ال�ساطئ احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143064

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوان الزهور

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143065

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز االأفق الطبي املتقدم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143066

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع جتهيزات الأفراح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمد بن عبداللـه بن �سيف الهديفي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143067

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

.PaaS خدمات ال�ست�سارة فـي جمال التكنولوجيا, من�سات تكنولوجيا املعلومات كخدمات

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تنمية البتكار والتقنيات امل�ستدامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143068

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هدى العا�سمية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143069

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل ن�سائي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمال الأمل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143070

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم، حلوم دواجن غري حية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سائم وادي املعاول احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143071

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الهند�سة، الت�سميم الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منوذج الت�سميم الهند�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143072

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفحم و خ�سب الوقود.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املكارم العاملية للتجارة واخلدمات الهند�سية والطاقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143073

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روي لالأعمال احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143074

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعليم التي توفرها املدار�ش.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فجر احلمراء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143075

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واأدوات  واأجهزة  املاء،  حتت  لل�سباحة  تنف�ش  واأجهزة  بحرية،  لبو�سالت  بالتجزئة  البيع 

مالحية، واأجهزة ا�سارة بحرية، واأدوات مالحية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املغامرات الالحمدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2

	

	

-55-



اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143076

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طموح واآفاق لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143077

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

املعلومات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القنوات لالأعمال واالإن�ساءات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143078

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ف�ساتني زفاف ومالب�ش تقليدية واأحذية وم�ستلزمات االأفراح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بثينة الريامي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143079

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالة ريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأثار بهالء املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143080

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات  والأر�سيات,  لالأثاث  ملمع  والكي,  للغ�سيل  ملمع  الن�سيج,  لتن�سيع  �سابون 

الكريهة,  الروائح  لإزالة  �سابون  تواليت,  مواد  تنظيف,  م�ستح�سرات  ملمعات,  تلميع 

امل�سارف  لتنظيف  م�ستح�سرات  الدهان,  اإزالة  م�ستح�سرات  ال�سداأ,  اإزالة  م�ستح�سرات 

جلي,  م�ستح�سرات  الأر�سيات  �سمع  مزيـــالت  اجلـــاف,  التنظيـــف  م�ستح�ســـرات  املغلقة, 

�سابون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: براق ال�سعد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143083

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم, خدمات �سالة ال�سي�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التقنية الراقية للتجارة وال�سناعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143084

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيت ديزل, برتول.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العقيق لال�ستثمار والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143085

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساعات كبرية, �ساعات يد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيابية للم�ساريع املثاليــــــة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143087

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املطور االأول

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143088

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم وبرجمة الربجميات اخلا�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدولية حللول التكنلوجيا واالبتكار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143089

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع وتن�سيق الورد الطبيعي وال�سناعي وبيع التحف والتذكاريات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سطور البارزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143090

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، 

كاكاو، قرفة تابل، كارميل �سكاكر، م�ستح�سرات احلبوب، كب�ش قرنفل تابل، توابل، رقائق ذرة، 

م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للمواد الغذائية 

الغذائية،  املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح،  العطرية،  والزيوت  االثريية  اخلال�سات  عد 

البقول،  دقيق  للطعام،  دقيق  حلو،  فلفل  زجنبيل،  خبز  بهارات،  طبيعية،  حمليات  كركم، 

خمائر  للطعام،  ن�سا  قمح،  طحني  �سويا،  دقيق  ال�سعري،  دقيق  اخلردل،  دقيق  ذرة،  دقيق 

الزيوت  بخالف  للكعك  منكهات  �سكر،  كعك،  فور  بتي  حلويات،  �سكرية  اقرا�ش  للعجني، 

ال�ساحلة  املثلجات  تابل، عوامل متا�سك  العطرية، م�سحوق كعك، عجينة كعك، زجنبيل 

لالأكل، ثلج طبيعي اأو �سناعي، جلوكوز الأغرا�ش الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات 

الغذائية، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، مواد 

تخمري، خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، مالتوز 
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�سكر امللت, دب�س للطعام, قطر ال�سكر, نعناع للحلويات, ع�سل نحل, �سعري مق�سر, خردل, 

توابل, �سل�سات  اأرز, زعفران  دقيق بطاطا, مهلبية,  فلفل,  بيتزا,  الطيب, معجنات,  جوز 

توابل, �سميد, �سربات مثلجات, منكهات الفانيال لغايات مطبخية, �سعريية نودلز, �سوفان 

لالأكل,  �سكاكر  ا�سطناعي,  بن  �سوفان,  دقيق  �سوفان,  رقائق  مق�سر,  �سوفان  مطحون, 

�سكر نخيلي, حلي  الذرة,  فواكه حلويات, لب  �سل�سات طماطم, ك�سرتد, هالميات جلي, 

التفاح بهارات, متر هندي )توابل(,  بال�سوكوالتة لتزيني الكعك, مربى احلليب, �سل�سة 

معجون اأو هري�س )توابل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نزوى لل�سناعات الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143091

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملواد البناء  البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة 

الأبواب والنوافذ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذروة الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143092

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سلبان من املعادن الثمينة، بخالف املجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النيلة للمجوهرات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143097

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق خمت�ش ببيع املواد اال�ستهالكية من مواد غذائية وغريها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درزن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143099

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حالق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وليد اجلرادي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143101

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فر�ش املزيونة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143109

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم  وبيع  والفواكه  اخل�سروات  وبيع  وم�ستقاتها  الغذائية  املواد  لبيع  ت�سوق  )مركز 

والأ�سماك والدواجن وبيع املالب�س والأجهزة الكهربائية والإلكرتونية( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سطورة الر�ستاق الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143114

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع الأثاث واملفرو�سات وال�سجاد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبو يا�سني املالكي و�سركاه للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143124

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عرب  الت�سويق  خدمات  للبيع((،  خمتلفة  م�ستلزمات  )توفري  اإلكرتوين  ت�سويق)موقع 

االأعمال  للبيع((، توفري معلومات  اإلكرتوين )توفري م�ستلزمات خمتلفة  الهاتف)موقع 

عن طريق مواقع االإنرتنت)موقع اإلكرتوين )توفري م�ستلزمات خمتلفة للبيع((، اإتاحة 

�سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها)موقع اإلكرتوين )توفري م�ستلزمات 

خمتلفة  م�ستلزمات  )توفري  اإلكرتوين  دعائية)موقع  مواد  ت�سميم  للبيع((،  خمتلفة 

للبيع((، الت�سويق اال�ستهدافـي)موقع اإلكرتوين )توفري م�ستلزمات خمتلفة للبيع((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التكنولوجيا املبتكرة للحلول التعلمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143126

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�ش)ت�سميم وخياطة املالب�ش الن�سائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طرفة عني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143127

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطابخ البيادر العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143128

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واقيات اأ�سنان لغايات عالج االأ�سنان)عيادات طب االأ�سنان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج الب�ستان العاملية �ش م م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143130

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املباين من الداخل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ربيع امل�سرات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143131

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ستوديو للت�سوير الفوتوغرافـي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سفار املحافظة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143132

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور،  العطور،  ل�سناعة  م�سك  العطور،  ل�سناعة  نعناع  والروائح،  للعطور  زيوت  بخور، 

�سناعة عطور، م�ستح�سرات جتميل، اأعواد البخور بيع العطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة يحيى اأحمد علي و�سريكه للتجاره

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143133

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اجلوي، تاأجري ال�سيارات، النقل بال�سيارات، تنظيم رحالت بحرية، ترتيب الرحالت 

ال�سياحية، نقل امل�سافرين، احلجز لل�سفر، تاأجري �سيارات ال�سباق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االفق امل�سئ الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143134

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عباءات ن�سائية، مالب�ش جاهزة، مالب�ش تقليدية، مالب�ش مطرزة بيع مالب�ش اجلاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار ال�سموخ الف�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143135

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، تاأجري اأماكن االإقامة املوؤقتة، خدمات النزل، خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح، 

خدمات الفنادق، خدمات املطاعم، حجز النزل، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االبريز للم�ساريع العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143137

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح ال�سيارات واملركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل املعادن الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143139

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوكوالته.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوتار ال�سموخ للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143140

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة وادي الريف املتكاملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143143

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عادل وعلي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143147

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خ�سروات طازجة، فواكه طازجة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة تاريخ الباطنة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143148

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قهوة الدار الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143150

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وبار لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143160

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت حلفظ الطعام)تعبئة الزيوت والدهون النباتية بعد تكريرها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياب البنف�سج للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143161

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زهور ا�سطناعية، باقات من زهور ا�سطناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميامة جعالن للتجارة واملقاوالت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143162

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سراف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية املتحدة لل�سرافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143169

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�ش)تف�سيل وخياطة املالب�ش(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سكيلي لالأعمال الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143170

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف وتلميع ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوقوف ال�ساخمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143176

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيـــع بالتجزئة فـــي املتاجـــر املتخ�س�ســـه للف�ساتيـن والعطـــور وم�ستح�ســـرات التجميــل 

و�سابون الزينة والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوردة البي�ساء لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143177

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الألعاب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزدحام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143179

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية و م�ست�سفيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طوما�ش وابوباكر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143180

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املفرو�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعيد بن نا�سر املعيني الدولية و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143182

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�ش.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرنج�ش االأبي�ش املتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143183

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ش جاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيان ظفار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143185

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املثيل لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143188

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطهرات ، منظفات ومعقمات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سرق الأو�سط ل�سناعة املطهرات واملنظفات )ميدكو( �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143189

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ميتان الراقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143190

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمطات تعبئة غاز البرتول )غاز الطبخ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدقم للغاز والنفط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143196

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوكوالته.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الر�سام ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143197

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تغليف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الر�سام ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143198

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممعات ا�ستهالكية جتارية .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سمال النه�سة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143319

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حالق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مروج الب�ستان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143322

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توابل بودرة, قهوة, كارميل �سكاكر,, م�ستح�سرات احلبوب, �ساي, توابل, رقائق ذرة, ف�سار 

حب الذرة, بهارات, دقيق للطعام, دقيق البقول, دقيق ذرة, دقيق اخلردل, دقيق ال�سعري, 

دقيق �سويا, طحني قمح, خمائر للعجني, �سكر, م�سروبات كاكاو باحلليب, مواد تخمري, 

خمرية, ذرة مطحونة, ذرة حمم�سة, خبز, قطر ال�سكر, ع�سل نحل, �سعري مق�سر, �سعري 

اأ�سا�سه  طعام  مق�سر,  �سوفان  مطحون,  �سوفان  تابيوكا,  �سميد,  توابل,  زعفران  مطحون, 

�سوفان, رقائق �سوفان, دقيق �سوفان, م�سروبات اأ�سا�سها القهوة, م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو, 

ك�سك�س �سميد, توابل م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار, ك�سرتد, هالميات جلي, فواكه 

التح�سري,  �سريع  اأرز  نخيلي,  �سكر  الذرة,  لب  دقيق  الذرة,  لب  �سلطة,  توابل  حلويات, 

مكعبات ثلج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نزوى لل�سناعات الغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143338

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ست�سفيات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دار ال�سالمة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143339

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمـــات البيـــع باجلملـــة للم�ستح�ســـرات ال�سيدليـــة والبيطريـــة وال�سحيـــة واالإمـــدادات 

الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دار ال�سالمة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143344

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االإجناز لال�ستثمار والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143358

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمة مطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رهف م�سقط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143370

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سالح بن  عبدال�سالم بن يون�س العمري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143382

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأثاث املدار�س , بيع و�سائل واالألعاب التعليمية , بيع اأدوات ال�سالمة لالأطفال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اإ�سماعيل ال�سويد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143487

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي امل�سروبات والطعام املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأ�سلــي الوطنية للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143502

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االإجناز لال�ستثمار والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

	

	

-88-



اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140888

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح املحطات الكهربائية , تركيب معدات االت�سال وتطوير �سبكات احلا�سب االآيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عامل املعرفة لالت�ساالت وتقنية املعلومات �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:50 ر.ب: 111, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/16
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 

ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 43011
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/9/25م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 840 فـي 2007/2/6م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لكى براند دجناريز، ال ال �سي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ايه بي جي - لكي، ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 ،10018 نيويــــورك  نيويــــورك،   ،21 طابـــــق  بــــرودواي،   1411 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 43609
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2007/11/11م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 844 فـي 2007/1/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لكى براند دجناريز، ال ال �سي 
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ايه بي جي - لكي، ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 ،10018 نيويــــورك  نيويــــورك،   ،21 طابـــــق  بــــرودواي،   1411 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية 
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/23م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78657

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/4/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1036 فـي 2013/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لكى براند دجناريز، ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ايه بي جي - لكي، ال ال �سي

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

 ،10018 نيويــــورك  نيويــــورك،   ،21 طابـــــق  بــــرودواي،   1411 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الوليات املتحدة الأمريكية

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78658

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/4/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1036 فـي 2013/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لكى براند دجناريز، ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ايه بي جي - لكي، ال ال �سي

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

 ،10018 نيويــــورك  نيويــــورك،   ،21 طابـــــق  بــــرودواي،   1411 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الوليات املتحدة الأمريكية

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/23م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78659

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/3/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1034 فـي 2013/11/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لكى براند دجناريز، ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ايه بي جي - لكي، ال ال �سي

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

 ،10018 نيويــــورك  نيويــــورك،   ،21 طابـــــق  بــــرودواي،   1411 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الوليات املتحدة الأمريكية

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78660

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/4/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1037 فـي 2013/12/8م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لكى براند دجناريز، ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ايه بي جي - لكي، ال ال �سي

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

 ،10018 نيويــــورك  نيويــــورك،   ،21 طابـــــق  بــــرودواي،   1411 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الوليات املتحدة الأمريكية

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/23م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78661

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/2/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1031 فـي 2013/10/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لكى براند دجناريز، ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ايه بي جي - لكي، ال ال �سي

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

 ،10018 نيويــــورك  نيويــــورك،   ،21 طابـــــق  بــــرودواي،   1411 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الوليات املتحدة الأمريكية

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78662

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/2/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1027 فـي 2013/9/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لكى براند دجناريز، ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ايه بي جي - لكي، ال ال �سي

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

 ،10018 نيويــــورك  نيويــــورك،   ،21 طابـــــق  بــــرودواي،   1411 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الوليات املتحدة الأمريكية

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/23م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78663

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/4/17م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1036 فـي 2013/12/1م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لكى براند دجناريز، ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ايه بي جي - لكي، ال ال �سي

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

 ،10018 نيويــــورك  نيويــــورك،   ،21 طابـــــق  بــــرودواي،   1411 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الوليات املتحدة الأمريكية

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/23م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 78664

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2014/2/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1027 فـي 2013/9/22م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: لكى براند دجناريز، ال ال �سي 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ايه بي جي - لكي، ال ال �سي

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

 ،10018 نيويــــورك  نيويــــورك،   ،21 طابـــــق  بــــرودواي،   1411 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

الوليات املتحدة الأمريكية

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/11/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/23م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 78665

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2014/2/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1027 فـي 2013/9/22م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: الكى براند دجناريز، ال ال �سي 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: ايه بي جي - الكي، ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

 ،10018 نيويــــورك  نيويــــورك،   ،21 طابـــــق  بــــرودواي،   1411 العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الواليات املتحدة االأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الواليات املتحدة االأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/11/16م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/23م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 110661

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2017/11/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1203 فـي 2017/7/24م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأمينة انرتنا�سنول ملتد بارترن�سيب 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: اأمينة انتريبرايز كومباين ملتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: تايلندية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: رقم 38/6، �سوي �سوخمفـيت 3 )نانا نوا(، �سارع �سوخمفـيت ن 

خلونغ تيو نوا �ساب - دي�سرتيكت، واتانا دي�سرتيكت، بانكوك 

10110، تايلند

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: تايلند

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/1/1م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/2/23م

-95-



اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

منـــاء القاب�ضــة

اإعــالن طــرح مناق�ضــة

تدعو مناء القاب�صة ال�صركات املتخ�ص�صة لتقدمي عرو�صها للمناق�صات التالية:

ر�ضوم/ثمن 
م�ضتندات 
املناق�ضة

)ريال عماين(

اآخر موعد 
لتقدمي العطاءات
)الوقت والتاريخ(

اآخر موعد 
للح�ضول على 

م�ضتندات 
املناق�ضة

ا�ضم املناق�ضـــــــــة رقم املناق�ضة

100 16 مار�س 2021 1 مار�س 2021

التاأمني �صد املخاطر 

ال�صناعية

 لعامي 2022/2021 

لل�صركات التالية: 

�صركة م�صقط

 لتوزيع الكهرباء,

�صركة كهرباء جمان, 

�صركة كهرباء مزون, 

ال�صركة العمانية

 لنقل الكهرباء 

 EHC/2021/01

100 16 مار�س 2021 1 مار�س 2021

التاأمني �صد املخاطر 

ال�صناعية

 لعامي 2022/2021 

لل�صركات التالية: 

�صركة كهرباء املناطق 

الريفية 

 EHC/2021/02

25 16 مار�س 2021 1 مار�س 2021

التاأمني �صد املخاطر 

ال�صناعية 

لعامي 2022/2021 

لل�صركات التالية: 

�صركة ظفار للطاقة 

 EHC/2021/04
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تقدم العرو�س فـي مظروف واحد مغلق وخمتوم بال�صمع الأحمر معنون با�صم "رئي�س --

جلنة املناق�صات الداخلية" ومكتوب عليه رقم وا�صم املناق�صة من اخلارج على األ يكتب 

على املظروف ا�صم �صاحب العطاء وما ي�صري اإليه.

يجب اأن يحتوي هذا الظرف على ثالثة اأظرف فـي داخله )العرو�س( مع كتابة رقم املناق�صة --

وا�صم ال�صركة امل�صاركة عليها كما هو م�صار اإليه اأدناه لنماء القاب�صة:                    

             1 - العر�س املايل.

             2 - العر�س الفني. 

             3 - وثيقة التاأمني. 

تو�صـــع العــــرو�س فـــي �صنـــدوق املناق�صــات فـــي �صالــة ال�صتقبــال مببنــى منـــاء القاب�صة --

قبل ال�صاعة )12.00( م�صاء بتوقيــــت ال�صلطنــــة بتاريخ 16 مار�س 2021م.

يرفــق مع كــل عطــاء تاأميــن موؤقـت فـي �صــورة �صمان م�صرفـي اأو �صيك م�صدق عليه --

و�صاري  العطاء  قيمة  من   )٪1( ن�صبـــته  مبا  ال�صلطنـــة  فـــي  العاملة  البنوك  اأحد  من 

املفعول ملدة )90( يوما من اآخر موعد لتقديــم العــرو�س ويعنـــون با�صـــم " رئي�س جلنة 

املناق�صات الداخلية " , وكل عطاء ل ي�صتوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر فـيه.

ال�صركة غري ملزمة بقبول اأقل عطاء اأو اأي عطاء اآخر.--

--.)www.nama.om/tenders( الت�صجيل للمناق�صة يتم من خالل املوقع الإلكرتوين لل�صركة

يودع مبلغ ال�صراء )املبلغ غري قابل لال�صرتجاع( فـي ح�صاب �صركــة الكهرباء القاب�صة --

فــــي بنــــك م�صقـــط علـــى رقــــم : ) 018-010776440-0423( الفـــرع الرئي�صـــــي , وعلى 

امل�صرتي ت�صجيل ا�صم موؤ�ص�صته عند اإيداع املبلغ مع ذكر رقم املناق�صة, كما يتم ا�صتالم 

وثيقة املناق�صة عن طريق الربيد الإلكرتوين.

--Yasmeen.allawati@Holding.nama.om :يتم اإر�صال ن�صخة الإيداع اإىل

 يتم الإيداع فـي اآخر يوم �صراء قبل ال�صاعة )12.00( ظهرا.--

فـي حال ا�صتالم الوثيقة بالنيابة عن �صركة اأخرى: يجب على الراغبني ب�صراء وثيقة --

املناق�صة تقدمي تفا�صيل با�صم ال�صخ�س وا�صم املتقدم بالعطاء / ال�صركة. 

منـــاء القاب�ضــة �ش.م.ع.م
بنايـة )بيت�ش وان( - الطابق الثالث - ال�ضاروج - القرم - حمافظة م�ضقط

�ش.ب : 850  ر.ب : 116 �ضلطنة عمان
هاتــف : 24559277 - 24559287 

Email : Yasmeen.allawati@Holding.nama.om
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مكتب م�سقط للمحا�سبة
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة م�سارف جربين للتجارة - تو�سية

يعلن مكتب م�صقط للمحا�صبة �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة م�صارف جربين للتجارة - تو�صية, 
حــــــق متثيـــــل  بالرقـم ١٢٤٨٦١٧, وللم�صفي وحـده  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  و�مل�صجلة لدى 
�ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ص.ب:١٠١ ر.ب:١١٩ 

هاتف رقم:٩٥٣٢٧٩٢٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 �مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملتحدة للمك�سر�ت و�لفو�كه �ملجففة �ص.م.م

يعلن مكتب م�صقط للمحا�صبة �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ملتحدة للمك�صر�ت و�لفو�كه �ملجففة 
حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,١٣٣١٣٨٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ص.ب:١٠١ ر.ب:١١٩ 

هاتف رقم:٩٥٣٢٧٩٢٥ 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 �مل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة �شو�طي �ملرجان �ش.م.م

يعلن مكتب م�سقط للمحا�سبة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سواطي املرجان �ش.م.م, وامل�سجلة 
لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٥١٤٩٨٩, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة 
التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:١٠١ ر.ب:١١٩ 

هاتف رقم:٩٥٣٢٧٩٢٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�شفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�شفـية ل�شركة ور�ء �ملحيط �لدولية لال�شتثمار �ش.م.م

يعلن مكتب م�سقط للمحا�سبة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة وراء املحيط الدولية لال�ستثمار 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣٢٠٣١٢, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:١٠١ ر.ب:١١٩ 

هاتف رقم:٩٥٣٢٧٩٢٥ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�شفــي
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مكتب �سامل �خل�سيبي لتدقيق �حل�سابات
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ساج �لهند�سية �ص.م.م
يعلن مكتب �صامل �خل�صيبي لتدقيق �حل�صابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صاج �لهند�صية 
�ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم ١٨٣٠٠٦٦, وفقا لتفاق �ل�صركاء 
�أمــام  �لت�صفـيـــة  فـي  �ل�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي  ٢٠٢١/٢/١٧م,  �ملوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  �لتــي  �لأمــور  كافــــــة  فـــي  �مل�صفـــي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر, 

�ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�لقرم - بناية مركز �لر�ئد �لتجاري - �لطابق �لأول - مكتب رقم:٢٨

�ص.ب:٤٢٨ ر.ب:١٣١ 
هاتف رقم:٢٤٦٦٥٣٥٥ فاك�ص رقم:٢٤٦٦٥٣٥٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 �مل�سفــي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ملبدع للت�سويق �ص.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �ملبدع للت�صويق  يعلن مكتب �صامل �خل�صيبي لتدقيق �حل�صابات 
�ل�صركاء  لتفاق  وفقا   ,١١١١٠١٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 
�ملوؤرخ ٢٠٢١/٢/١٧م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
�لقرم - بناية مركز �لر�ئد �لتجاري - �لطابق �لأول - مكتب رقم:٢٨

�ص.ب:٤٢٨ ر.ب:١٣١ 
هاتف رقم:٢٤٦٦٥٣٥٥ فاك�ص رقم:٢٤٦٦٥٣٥٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 �مل�سفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة معامل م�سقط �ملتكاملة �ص.م.م

�أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة معامل م�صقط  يعلن مكتب �صامل �خل�صيبي لتدقيق �حل�صابات 
لتفاق  وفقا   ,١١٢٢٥١٠ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م,  �ملتكاملة 
�ل�صركاء �ملوؤرخ ٢٠٢١/٢/١٧م, وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�لقرم - بناية مركز �لر�ئد �لتجاري - �لطابق �لأول - مكتب رقم:٢٨

�ص.ب:٤٢٨ ر.ب:١٣١ 
هاتف رقم:٢٤٦٦٥٣٥٥ فاك�ص رقم:٢٤٦٦٥٣٥٠ 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 �مل�سفــي

مكتب �أ�سو�ء �لباطنة لتدقيق �حل�سابات
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سخور نفون للتجارة �ص.م.م

يعلن مكتب �أ�صو�ء �لباطنة لتدقيق �حل�صابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة �صخور نفون للتجارة 
حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ,١٣٢١٣٤٩ بالرقـم  �لـتجاري  �ل�صجل  �أمانة  لدى  و�مل�صجلة  �ش.م.م, 
متثيـــــل �ل�صركـــــــة فـي �لت�صفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
ولية �سحار - حمافظة �سمال �لباطنة

�ص.ب:٥٢٦ ر.ب:٣١١ 
هاتف رقم:٩٩٧٠٦٥٩٩

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 
�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.
 �مل�سفــي

-103-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٢(

�سركة مور �ستيفنز
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ويلبور للحلول �ملتكاملة �ش.م.م
تعلن �سركة مور �ستيفنز اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة ويلبور للحلول املتكاملة �ش.م.م, وامل�سجلة 
٢٠٢١/٢/٢١م,  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,١٣٥٠٦١٨ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى 
وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�لقرم - �سارع �لولج - �سكة رقم:١٠١٣ - بناية رقم:١٠٢٢ 

�لدور �لر�بع - مكتب رقم:٤١
�ش.ب:٩٣٣ ر.ب:١١٢ روي 

هاتف رقم:٢٤٠٦١٠٠٠  فاك�ش رقم:٢٤٠٦١٠٩٩
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــية

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة ريفر�كو �ل�سرق �لأو�سط �ش.م.م

تعلن �سركة مور �ستيفنز اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة ريفراكو ال�سرق االأو�سط �ش.م.م, وامل�سجلة 
٢٠٢١/٢/٢١م,  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,١١٤٩١٧٢ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى 
وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�لقرم - �سارع �لولج - �سكة رقم:١٠١٣ - بناية رقم:١٠٢٢

�لدور �لر�بع - مكتب رقم:٤١
�ش.ب:٩٣٣ ر.ب:١١٢ روي 

هاتف رقم:٢٤٠٦١٠٠٠  فاك�ش رقم:٢٤٠٦١٠٩٩
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�سفــية
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نا�صر بن را�صد بن نا�صر النظريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مناظر اخلو�ض احلديثة للتجارة - ت�صامنية

يعلن نا�سر بن را�سد بن نا�سر النظريي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مناظر اخلو�ض احلديثة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٣٤٨٧٤، وللم�سفي  للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
 هاتف رقم:٩٧٤٤٧٧٤٤

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

مكتب دار احل�صابات لتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة م�صاريع رونق الرثيا للتجارة - ت�صامنية

يعلن مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع رونق الرثيا 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢50٣٤9، وللم�سفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

�ض.ب:322 ر.ب:33٩ 
هاتف رقم:٩٩155٩٧8

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة معهد عمان لتنمية املوارد الب�صرية �ش.م.م

يعلن مكتـب املرهوبــي لتدقيــق احل�سابـــات واال�ست�ســارات االقت�ساديـــة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
�سركة معهد عمان لتنمية املوارد الب�سرية �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
الغـيــــر,  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  بالرقـم 1241974, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية بو�صر - الغربة اجلنوبية

�صكة رقم: 3745 - جممع رقم: 237 - مبنى رقم: 3791 - الطابق الثاين - �صقة 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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة م�صاريع االأعمدة االأربعة �ش.م.م
بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�ساديـــة  واال�ست�ســـارات  لتدقيق احل�سابــات  املرهوبي  يعلن مكتب 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  االأربعة  االأعمدة  م�ساريع  �سركة 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,1248757
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية بو�صر - الغربة اجلنوبية

�صكة رقم: 3745 - جممع رقم: 237 - مبنى رقم: 3791 - الطابق الثاين - �صقة 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�صفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة املتحدة خلدمات ال�صيانة واالإمداد �ش.م.م
يقـــــوم بت�سفـيــة  اأنـــه  املرهوبي لتدقيــق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�ساديــة  يعلن مكتب 
�سركة املتحدة خلدمات ال�سيانة واالإمداد �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
بالرقـم 1131783, وللم�سفي وحـده حـق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية بو�صر - الغربة اجلنوبية

�صكة رقم: 3745 - جممع رقم: 237 - مبنى رقم: 3791 - الطابق الثاين - �صقة 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�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية

 ل�صركة م�صاريع اخلفريي الذهبية - ت�صامنية
بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�ساديــة  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيــق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لــدى  وامل�سجلــة  ت�سامنية,   - الذهبية  اخلفريي  م�ساريع  �سركة 
بالرقـم 1194418, وللم�سفــي وحده حق متثيل ال�سركة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية بو�صر - الغربة اجلنوبية

�صكة رقم: 3745 - جممع رقم: 237 - مبنى رقم: 3791 - الطابق الثاين - �صقة 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�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�صفـية

 ل�صركة �لإبد�ع �لر�قي ملو�د �لبناء �ش.م.م
بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�ساديــة  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيــق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
�سركة االإبداع الراقي ملواد البناء �ش.م.م, وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
1105714, وللم�سفــي وحده حق متثيل ال�سركة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
ولية بو�صر - �لغربة �جلنوبية

�صكة رقم: 3745 - جممع رقم: 237 - مبنى رقم: 3791 - �لطابق �لثاين - �صقة 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.
 �مل�صفــي

مكتب �لكون - حما�صبون قانونيون
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية 
ل�صركة خالد بن �صيف بن حممد �ملقبايل للتجارة و�ملقاولت �ش.�ش.و

يعلــن مكتـب الكــون - حما�سبـــون قانونيـــون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خالد بن �سيـــف بن 
حممد املقبايل للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2021/2/23م,  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,1071974
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�خلو�ش �ل�صاد�صة - ولية �ل�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب: 1124 ر.ب: 121 
هاتف رقم:  99228511

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 �مل�صفــي
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مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية 
ل�صركة اأنوار �صمد للتجارة واملقاوالت - ت�صامنية

اأنــــه يقــوم  يعلن مكتب اخلرباء العامليــون لتدقيــق احل�سابـــات واال�ست�ســارات االقت�ساديـــة 
اأمانة ال�سجل  اأنوار �سمد للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى  بت�سفـيــة �سركة 
املوؤرخ 2021/2/16م, وللم�سفي وحـده  ال�سركاء  بالرقـم 6052924, وفقا التفاق  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:
 �صناو - والية امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ش.ب: 151 ر.ب: 418 
هاتف رقم:  99221971 - 95806298  فاك�ش رقم:25771572 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية 

ل�صركة جبال لزق ال�صاخمة للتجارة - ت�صامنية
يقــوم  اأنـه  االقت�سادية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  العامليون  اخلرباء  مكتب  يعلن 
ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - للتجارة  ال�ساخمة  لزق  جبال  �سركة  بت�سفـيــة 
وحـده  وللم�سفي  2021/2/2م,  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,1105609 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:
 �صناو - والية امل�صيبي - حمافظة �صمال ال�صرقية

�ش.ب: 151 ر.ب: 418 
هاتف رقم:  99221971 - 95806298  فاك�ش رقم:25771572 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�صت�صارات املالية وتدقيق احل�صابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة مملكة العال للتجارة �ش.�ش.و

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  العاملية لال�ست�سارات  يعلن مكتب اجلدوى 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لــدى  وامل�سجلــة  �ش.�ش.و,  للتجارة  العال  مملكة  �سركة 
1261482, وللم�سفــي وحده حق متثيل ال�سركة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب: 556 ر.ب: 121 
هاتف رقم: 22368462

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة جوهرة ال�صهباء اجلديدة �ش.م.م

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  العاملية لال�ست�سارات  يعلن مكتب اجلدوى 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  �سركة جوهرة ال�سهباء اجلديدة �ش.م.م, وامل�سجلــة لــدى 
1252071, وللم�سفــي وحده حق متثيل ال�سركة فـــي الت�سفـية اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب: 556 ر.ب: 121 
هاتف رقم: 22368462

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي
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حممود بن حممد بن �صعود الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأفاق ملواد البناء �ش.م.م
يعلن حممود بن حممد بن �سعود الهنائي اأنـه يقــوم بت�سفـيــــة �سركـــة اأفـــاق ملـــواد البنـــاء 
�ش.م.م, وامل�سجلــة لــدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1114173, وللم�سفــي وحده حق 
اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة  متثيل ال�سركة فـــي الت�سفـية 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
البداية - والية ال�صويق - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب: 1440 ر.ب: 130 
هاتف رقم: 99722797

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

�صعود بن �صامل بن جمعة العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة العربية للتجهيزات الطبية وال�صناعية �ش.م.م
يعلن �سعود بن �سامل بن جمعة العرميـــي اأنـــه يقــوم بت�سفـيــة �سركة العربيـــة للتجهيـــزات 
الطبية وال�سناعية �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 1170456, وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2018/4/1م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 اخلو�ش - والية ال�صيب - حمافظة م�صقط

�ش.ب: 2705 ر.ب: 111 
هاتف رقم: 92882858

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�صفــي

-111-



اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

وليد بن �سعيد بن عبداللـه املنذري وعامر بن علي بن �سعيد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهدف لل�سحن والتنظيف �ش.م.م

يعلن وليد بن �سعيد بن عبداللـه املنذري وعامر بن علي بن �سعيد الفار�سي اأنـهما يقــومان 
بت�سفـيــة �سركة الهدف لل�سحن والتنظيف �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
بالرقـم 1250886, وللم�سفيني وحـدهما حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــيني فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 98239823
كمــــا يدعــــو امل�سفـيان مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـيني 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفيان

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سرات لالإن�ساء والتعمري �ش.م.م

يعلن وليد بن �سعيد بن عبداللـه املنذري وعامر بن علي بن �سعيد الفار�سي اأنـهما يقــومان 
بت�سفـيــة �سركة امل�سرات لالإن�ساء والتعمري �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
بالرقـم 1253839, وللم�سفيني وحـدهما حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــيني فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
الغربة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 98239823
كمــــا يدعــــو امل�سفـيان مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـيني 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفيان
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مكتب براي�ش وتر هاو�ش كوبرز
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدولية ملعاجلة املياه �ش.م.م
املياه  ملعاجلة  الدولية  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  كوبرز  هاو�ش  وتر  براي�ش  مكتب  يعلن 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ,1166499 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 
املوؤرخ 2020/12/31م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
مدينة ال�سلطان قابو�ش - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ش.ب: 3075 ر.ب: 112 
هاتف رقم: 24559110  فاك�ش رقم:24564408

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ايطالكو ميدل اي�ست �ش.م.م )�سركة منطقة حرة(
اي�ست  ايطالكو ميدل  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  لتدقيق احل�سابات  المتياز  يعلن مكتب 
 ,1329734 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  )�سركة منطقة حرة(,  �ش.م.م 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 263 ر.ب: 612 
هاتف رقم: 93025280 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )1382(

مكتب الرباعي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة عوافـي �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
�سركـــــة عوافـــــي �ش.م.م, وامل�سجلــة لـــــدى اأمانــــــــة ال�سجـــــل الـتجـــــاري بالرقـــــــم 1260441, 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فــــي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـــده  وللم�سفــي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�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�صفــي

مكتب احل�صافة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة هارويل للطاقة �ش.م.م
يقــوم  اأنـه  واالقت�سادية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  احل�سافة  مكتب  يعلن 
بت�سفـيــة �سركة هارويل للطاقة �ش.م.م, وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 
متثيـــــل  حــــــق  وحـــده  وللم�سفــي  2021/1/24م,  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,1084146
ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

�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�صفــي
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مكتب اأبو �سعود لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار ال�سعادة ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية 
يعلن مكتب اأبو �سعود لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأنوار ال�سعادة ال�ساملة 
وفقا   ،1108303 بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�سجــل  اأمانــة  لــدى  وامل�سجلــة  ت�سامنية،   - للتجارة 
فــــي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـــده  وللم�سفــي  2021/1/27م،  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 �ساللة - �سارع 23 يوليو - بناية طاقة - الطابق الثالث - �سقة رقم: 12

هاتف رقم: 99558409 
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 خط االأبرار للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  االأبرار  �سركة خط  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  �سعود  اأبو  مكتب  يعلن 
ت�سامنيــة، وامل�سجلـــــة لــــدى اأمانــــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1055853، وفقـــــا التفــــــاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/12/22م، وللم�سفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 والية �ساللة - �سارع 23 يوليو - بناية طاقة - الطابق الثالث - �سقة رقم: 12

هاتف رقم: 99558409 
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 الرا�سد الدولية لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سماء الدقم املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب الرا�سد الدولية لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع �سماء 
الدقم املتحدة للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلــة لــدى اأمانــة ال�سجــل الـتجـــاري بالرقــــم 1213687، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فــــي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـــده  وللم�سفــي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب: 781  ر.ب: 411

هاتف رقم: 25546831 - 99690547 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل جنوب ال�سرقية للتجارة - ت�سامنية

جنوب  تالل  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الدولية  الرا�سد  مكتب  يعلن 
بالرقـــــــم  الـتجــــــاري  ال�سجـــــــل  اأمانـــــــة  لـــــدى  وامل�سجلــــــة  للتجـــارة - ت�سامنيــــة،  ال�سرقية 
4107543، وللم�سفــي وحـــده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فــــي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
�ش.ب: 781  ر.ب: 411

هاتف رقم: 25546831 - 99690547 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة جوهرة �لرت�بط - تو�صية

جوهــرة  �شركــــة  بت�شفـيــــــة  يقــوم  �أنــــه  �حل�شابـــات  لتدقيـــق  �لدولية  �لر��شد  مكتب  يعلن 

�لرت�بط - تو�شية، و�مل�شجلــة لــدى �أمانــة �ل�شجــل �لـتجـــاري بالرقــــم 1121735، وللم�شفــي 

مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فــــي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـــده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ص.ب: 781  ر.ب: 411

هاتف رقم: 25546831 - 99690547 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 �مل�صفــي

خليل بن حممد بخ�ص بن نورحممد �لبلو�صي

�إعــــــــــالن

عن �نتهاء �أعمال �لت�صفـية ل�صركة �صاهني �ل�صيب للتجارة - تو�صية

يعلـن خليل بن حممد بخ�ش بن نورحممد �لبلو�شي ب�شفـتـــــه �مل�شفــــي ل�شركــــة �شاهني �ل�شيب 

�نتهاء  عـــن   ،137٠٦3٤ بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�شجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�شجلـة  تو�شية،   - للتجارة 

�أعــمال �لت�شفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�شركة.

�مل�صفــي
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عامر بن حميد بن �سامل امل�سعودي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سعيد وعامر اأبناءحميد �سامل امل�سعودي للتجارة - ت�سامنية

�أبناء  وعامر  �سعيد  ل�سركــــة  �مل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  �مل�سعودي  �سامل  بن  حميد  بن  عامر  يعلـن 

حميد �سامل �مل�سعودي للتجارة - ت�سامنية، و�مل�سجلـة لــدى �أمانـة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـــم 

٦٠٣٩٨٦٣، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�سفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
مبارك بن ظبيب بن ال�سغري الدرعي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة الدقم للنقل واخلدمات البحرية - ت�سامنية
يعلـن مبارك بن ظبيب بن �ل�سغري �لدرعي ب�سفـتـــــه �مل�سفــــي ل�سركــــة �لدقم للنقل و�خلدمات 

�لبحرية - ت�سامنية، و�مل�سجلـة لــدى �أمانـة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٨٣٥٩٣٩، عـــن �نتهاء 

�أعــمال �لت�سفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
را�سد بن حمدان بن حميد املالكي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �سوء الفجر - ت�سامنية

يعلـن ر��سد بن حمد�ن بن حميد �ملالكي ب�سفـتـــــه �مل�سفــــي ل�سركــــة م�ساريع �سوء �لفجر - 

ت�سامنية، و�مل�سجلـة لــدى �أمانـة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٢٦٣٩٢٢، عـــن �نتهاء �أعــمال 

�لت�سفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية املاليزية للتنمية �ش.م.م

�لعربية  لل�سركــــة  �مل�سفــــي  ب�سفـتـــــه   - قانونيون  - حما�سبون  للتدقيق  �ساه  يعلـن مكتب 

�ملاليزية للتنمية �ش.م.م، و�مل�سجلـة لــدى �أمانـة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١١٢٧٠٤٧، عـــن 

�نتهاء �أعــمال �لت�سفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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عبداللـه بن حممد بن عبيد املزروعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلداف للم�ساريع البحرية �ش.م.م

للم�ساريع  �جلد�ف  ل�سركــــة  �مل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  �ملزروعي  عبيد  بن  حممد  بن  عبد�للـه  يعلـن 

�لبحرية �ش.م.م، و�مل�سجلـة لــدى �أمانـة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٢٥٧٧، عـــن �نتهاء �أعــمال 

�لت�سفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور للطاقة املتكاملة �ش.م.م

يعلـن عبد�للـه بن حممد بن عبيد �ملزروعي ب�سفـتـــــه �مل�سفــــي ل�سركــــة نور للطاقة �ملتكاملة 

�ش.م.م، و�مل�سجلـة لــدى �أمانـة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٠٨٧٢٨٠، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�سفية 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
في�سل بن اأحمد بن ح�سن احلمداين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليار املميزة للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  �ملميزة  �مليار  ل�سركــــة  �مل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  بن ح�سن �حلمد�ين  �أحمد  بن  في�سل  يعلـن 

ت�سامنية، و�مل�سجلـة لــدى �أمانـة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٢٧١٠٨٥، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�سفية 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة نوادر الباطنة احلديثة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن في�سل بن �أحمد بن ح�سن �حلمد�ين ب�سفـتـــــه �مل�سفــــي ل�سركــــة نو�در �لباطنة �حلديثة 

للتجارة و�ملقاوالت �ش.م.م، و�مل�سجلـة لــدى �أمانـة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١١٤٦٥٩٦، عـــن 

�نتهاء �أعــمال �لت�سفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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حممد بن ح�سن بن علي اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االبتكار للخدمات احلديثة العاملية �ش.م.م

يعلـن حممد بن ح�سن بن علي �للو�تي  ب�سفـتـــــه �مل�سفــــي ل�سركــــة �البتكار للخدمات �حلديثة 

�لعاملية �ش.م.م، و�مل�سجلـة لــدى �أمانـة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١٢٤٥٤٤٥، عـــن �نتهاء �أعــمال 

�لت�سفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
عبداللـه بن �سعيد بن مبارك البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سفاء عربي للتجارة �ش.م.م

يعلـن عبد�للـه بن �سعيد بن مبارك  �لبلو�سي  ب�سفـتـــــه �مل�سفــــي ل�سركــــة �سفاء عربي للتجارة 

�أعــمال  �نتهاء  عـــن   ،١٠٠٩٥٧١ بالرقـــم  �لـتجــاري  �ل�سجــل  �أمانـة  لــدى  و�مل�سجلـة  �ش.م.م، 

�لت�سفية وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
حمد بن حممد بن حمد العلوي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رتاج املعبيلة احلديثة �ش.م.م

يعلـن حمد بن حممد بن حمد �لعلوي  ب�سفـتـــــه �مل�سفــــي ل�سركــــة رتاج �ملعبيلة �حلديثة �ش.م.م، 

و�مل�سجلـة لــدى �أمانـة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١١٦٠٧٦٩، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�سفية وزو�ل 

�لكيــان �لقانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإ�سحاق وحمد العلوي للتجارة �ش.م.م

يعلـن حمد بن حممد بن حمد �لعلوي  ب�سفـتـــــه �مل�سفــــي ل�سركــــة �إ�سحاق وحمد �لعلوي للتجارة 

�ش.م.م، و�مل�سجلـة لــدى �أمانـة �ل�سجــل �لـتجــاري بالرقـــم ١١٧٠٦٦٣، عـــن �نتهاء �أعــمال �لت�سفية 

وزو�ل �لكيــان �لقانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

-120-


	Blank Page
	Blank Page



