ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
العـ ـ ــدد ()1376

ال�سن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخلم�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

الأحد  10جمادى الثانية 1442هـ

املـوافــق  24ينايـ ــر 2021م

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة
مر�سـ ــوم �سـلطانـ ــي رق ــم  2021/10بتعيني �أمني عام بوزارة الدفاع.
مر�سـ ــوم �سـلطانـ ــي رق ــم  2021/11ب�إجراء ترقيات وتعيينات ع�سكرية.
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة
وزارة اخلارجيــة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/6صادر فـ ــي  2021/1/7ب�إ�شهــار جمعيــة ال�صداقــة
العمانية الرتكية.
وزارة العــدل وال�شــ�ؤون القانونيــة
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/4صادر فـي  2021/1/18بتخويل �صفة ال�ضبطية
الق�ضائية لبع�ض موظفي وزارة النقل واالت�صاالت
وتقنية املعلومات.
وزارة العمــل
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/8صــادر فـ ــي  2021/1/20بتنظيــم مــزاولـ ــة بع�ض
املهــن والأن�شطـة.
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وزاري رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/9صــادر فـ ــي  2021/1/20ب�شـ ـ�أن تنظيـ ــم مــزاول ــة
مهنــة �سياقــة املركبـات.

رقم
ال�صفحة
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17

رقم
ال�صفحة

هيئــة البيئــة
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/15ص ـ ــادر فـ ــي  2021/1/14ب�إ�صدار الئحـة تنظيــم
ت�صديـر املخلـفات.
18
البنـك املركـزي العمانـي
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم م م� 3118/ص ـ ــادر فـ ــي  2021/1/14بتعديـل بع ــ�ض �أحك ــام
الالئحة التنظيمية للجنة امل�شرتكة لال�ستقرار
املايل ال�صادرة بالقرار رقم ب م22 .2014/3/55/
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
ا�ست ـ ـ ـ ــدراك.
23
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
وزارة العـــدل وال�شـ�ؤون القانونيـة
قـرار لـجنة قبول املحامني رقم  2020/8/7ب�إعالن تعديل بع�ض مواد عقد ت�أ�سي�س
�شركة مدنية للمحاماة.
27
قـرار جلنة قبول املحامني رقم  2020/12/162ب إ�عــالن ت�أ�سيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة30 .
وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إع ـ ــالن ب�شـ ـ�أن ت�سجي ــل منوذج �صناعي.
37
الإع ــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
38
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
137
�إع ــالن ب�ش�أن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة .
138
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة الهاج�س �ش�.ش.و.
147
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرا�سي ال�شرق الأو�سط ال�شاملة �ش�.ش.و147 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ريف امل�ستقبل الوطنية �ش�.ش.و148 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هالل بن �سعيد للم�شاريع الرائدة �ش�.ش.و148 .
149
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كي�س كولد الدولية �ش.م.م.
149
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فرونت الين انوفي�شن الدولية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رابط املدينة الدولية للخدمات �ش.م.م150 .
150
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بن متان احلديثة �ش.م.م.
151
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن الإجناز ال�شاملة �ش.م.م.
151
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شهد م�سقط احلديثة �ش.م.م.
152
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عرب املحيط احلديثة �ش.م.م.
152
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خرباء الهند�سة للمقاوالت �ش.م.م.
153
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج الريان للخدمات العاملية �ش.م.م.
153
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الريان للهند�سة واال�ستثمار �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االمتياز اجلديد لال�ستثمار والإن�شاءات �ش.م.م154 .
154
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزن للتطوير العقاري �ش.م.م.
155
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ت�شييد للمقاوالت �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلبري الدولية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م155 .
156
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثنائي العاملية �ش.م.م.
156
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ستقبل لالت�صاالت �ش.م.م.
157
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلمل الكبري العاملية �ش.م.م.
157
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سعود ويا�سر للتجارة �ش.م.م.
158
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سالم للت�أمني �ش.م.م.
158
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منتجات محاجر فنجا �ش.م.م.
159
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كوال�س ال�شرق الأو�سط �ش.م.م.
159
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع تالل عينت للتجارة �ش.م.م.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إمناء الر�ستاق للتعمري والإن�شاء  -تو�صية160 .
160
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآفاق العربية املتحدة �ش.م.م.
161
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جزر اخلليج العاملية �ش.م.م.
161
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإمارات للزيوت  -م�سقط � -ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الن�صر العاملية للتعبئة والتغليف �ش.م.م162 .
162
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤية العاملية احلديثة �ش.م.م.
163
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كراكنل �ش.م.م.
163
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة البيل�سان املميزة للتجارة �ش.م.م.
164
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغيل للأناقة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة محمد بن �سامل بن محمد اجلهوري و�شريكه
164
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية.
165
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القدرة خلدمات الرتجمة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التجارة احلرة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م165 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز الإدراك للتطوير الإداري �ش.م.م166 .
166
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رتاج لتنمية القدرات �ش.م.م.
167
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر ومحمد للأعمال  -ت�ضامنية.
167
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البريق املا�سي املتحدة  -ت�ضامنية.
168
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروائح املتحدة للتجارة �ش.م.م.
168
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�شوان العاملية للتجارة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�سار احلديثة لتقنية املعلومات �ش.م.م169 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو عمار ال�سهي و�شريكه للتجارة  -تو�صية169 .
170
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطلع ال�شم�س املتكاملة  -تو�صية.
170
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الفالح املتحدة �ش.م.م.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أدل املتميزة  -تو�صية.
171
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أدل الدولية �ش.م.م.
171
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بدر وعمر للتجارة �ش.م.م.
171
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الركائز الثابتة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م171 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل الباطنة العاملية  -ت�ضامنية.
172
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح زبريي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية172 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مر�سى البندر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية172 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة محوت للإنتاج ال�سمكي �ش.م.م.
172
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سرات العامرات للتجارة واملقاوالت �ش.م.م173 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلذور البحرية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م173 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق اخلري�س للتجارة �ش.م.م.
173
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحزم الوطنية �ش.م.م.
173
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرعد لال�ستثمار �ش.م.م.
174
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �صحوة املعمورة للتجارة  -ت�ضامنية174 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلبال ال�صامدة للتجارة  -ت�ضامنية174 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فخر الواليات �ش.م.م.
174
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رواد العا�صمة احلديثة �ش.م.م.
175
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط الذهبي للم�شاريع الوطنية  -ت�ضامنية175 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيف و�سعيد املقبايل  -ت�ضامنية.
175
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع جمز الرائدة للمقاوالت  -ت�ضامنية175 .

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1376

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2021/10
بتعيين �أمين عام بوزارة الدفاع
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يعني الدكتور حممد بن نا�صر بن علي الزعابي �أمينا عاما بوزارة الدفاع مبرتبة وزير.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي  4 :من جمادى الثانية �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  18 :من ينايــــــــــــــــــــــر �سنــة 2021م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد ()1376

مر�ســــوم �ســــلطاني
رقــم 2021/11
ب�إجراء ترقيات وتعيينات ع�سكرية
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا بمـــا هــــو �آت
املــادة الأولـــــى
يرقى اللواء الركن بحري عبداللـه بن خمي�س بن عبداللـه الرئي�سي �إلى رتبة فريق ويعني
رئي�سا لأركان قوات ال�سلطان امل�سلحة.
املــادة الثانيــــة
يرقى العميد الركن طيار خمي�س بن ح ّماد بن �سلطان الغافري �إلى رتبة لواء ويعني قائدا
ل�سالح اجلو ال�سلطاين العماين.
املــادة الثالثــــة
يرقى العميد الركن بحري �سيف بن نا�صر بن حم�سن الرحبي �إلى رتبة لواء ويعني قائدا
للبحرية ال�سلطانية العمانية.
املــادة الرابعـــة
يرقى العميد الركن جوي مهند�س �صالح بن يحيى بن م�سعود امل�سكري �إلى رتبة لواء
ويعني �آمرا لكلية الدفاع الوطني.
املــادة اخلام�ســـة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي  4 :من جمادى الثانية �سنــة 1442هـ
املـوافــــق  18 :من ينايــــــــــــــــــــــر �سنــة 2021م
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هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

قــــــــرارات وزاريــــــــة
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وزارة اخلارجيــة
قــرار وزاري
رقــم 2021/6
ب�إ�شهــار جمعيــة ال�صداقـة العمانية الرتكية
ا�ستنادا �إلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2008/32
و�إلى الئحة جمعيات ال�صداقة العمانية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2007/341
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ت�شهــر جمعيــة ال�صداقــة العمانيــة الرتكيــة ،ويقيـد نظامها الأ�سا�ســي ف ــي ال�سجــل املع ــد
بالــوزارة لهــذا الغــر�ض.
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 1442 / 5 /23 :هـ
املـوافــــق 2021 / 1 / 7 :م
بدر بن حمد بن حمود البو�سعيدي
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اخلـارجـيـ ـ ـ ـ ــة
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وزارة العــدل وال�شــ�ؤون القانونيــة
قــرار وزاري
رقـــم 2021/4
بتخويل �صفة ال�ضبطية الق�ضائية
لبع�ض موظفي وزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات
ا�ستـنادا �إلى القانون البحري ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ,81/35
و�إلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ,99/97
و�إلى قانون الطريان املدين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ,2019/76
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يخول �شاغلو الوظائف الآتية بوزارة النقل واالت�صاالت وتقنية املعلومات  -كل فـي نطاق
اخت�صا�صه � -صفة ال�ضبطية الق�ضائية فـي تطبيق �أحكام القوانني امل�شار �إليها واللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفيذا لأحكامها:
 مدير دائرة �سالمة النقل. رئي�س ق�سم التحقيق فـي حوادث ال�ش�ؤون البحرية (ال�سفن). حمقق حوادث بحرية. حمقق حوادث طريان.املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ,أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ,ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي  4 :من جمادى الثانية 1442هـ
املـوافــــق  18 :من ينايــــــــــــــــــــــر 2021م
د .عـبدالـله بن حممد بن �سعيد ال�سعيدي
وزي ـ ـ ـ ـ ــر الع ـ ـ ـ ـ ـ ــدل وال�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ�ؤون القانوني ـ ـ ـ ـ ـ ــة
-14-
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وزارة العمــل
قــرار وزاري
رقــم 2021/8
بتنظيــم مــزاولــة بع�ض املهــن والأن�شطـة
ا�ستنادا �إلى قانون العمـل ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانــي رقـم ،2003/35
و إ�لــى املر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم  2020/89ب�إن�شـاء وزارة العمـل وحتديــد اخت�صا�صاتهــا،
واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي،
وبنــاء على ما تقت�ضيه امل�صلحـة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تقت�صر مزاولة جميع املهن والأن�شطة الآتية فـي من�ش�آت القطاع اخلا�ص على العمانيني:
 - 1املهن املالية والإدارية فـي �شركات الت�أمني وال�شركات العاملة فـي �أن�شطة و�ساطة
الت�أمني.
 - 2مهن البيع واملحا�سبة وال�صرافة والإدارة وترتيب الب�ضائع فـي املحالت العاملة
فـي املجمعات التجارية اال�ستهالكية.
 - 3مهن تدقيق احل�سابات فـي وكاالت ال�سيارات.
 - 4جميع مهن بيع املركبات اجلديدة وامل�ستعملة.
 - 5جميع مهن املحا�سبة فـي �أن�شطة بيع املركبات اجلديدة وامل�ستعملة فـي وكاالت
ال�سيارات.
 - 6ن�شاط بيع قطع الغيار للمركبات اجلديدة التابعة لوكاالت ال�سيارات.
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املــادة الثانيــــة
ت�سري تراخي�ص ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية وتراخي�ص مزاولة العمل ال�صادرة
للمهن والأن�شطة املحددة فـي املادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.
املــادة الثالثــــة
يلغى ك ـ ــل ما يخالـف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الرابعــــة
ين�شـر هـذا القـرار فـي اجلــريـ ــدة الر�سميـة ،ويعمل به بعد (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره.
�صدر فـي  6 :من جمادى الثانية 1442هـ
املوافــــق  20 :من ينايـــــــــــــــــــــر 2021م
د  .حماد بن �سعيد بن علي باعوين
وزي ـ ـ ـ ــر العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
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قــرار وزاري
رقــم 2021/9
ب�شــ�أن تنظيــم مــزاولــة مهنــة �سياقــة املركبـات
ا�ستنادا �إلى قانون العمـل ال�صـادر باملر�سـوم ال�سلطانــي رقـم ،2003/35
و إ�لــى املر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم  2020/89ب�إن�شـاء وزارة العمـل وحتديــد اخت�صا�صاتهــا،
واعتمـاد هيكلهـا التنظيمـي،
وبنــاء على ما تقت�ضيه امل�صلحـة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
تقت�صر مزاولة مهنة �سياقة املركبات � -أيا كان نوعها  -فـي الأعمال الآتية على العمانيني:
 - 1نقل الوقـ ــود.
 - 2نقل املواد الزراعيـ ــة.
 - 3نقل املواد الغذائية.
ويجوز الت�صريح با�ستقدام قوى عاملة غري عمانية بعدد ( )1واحد بالن�سبة للأن�شطة
املن�صو�ص عليها فـي البندين ( )3 ،2من هذه املادة كموزع للب�ضائع ،وذلك للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة اململوكة لأ�صحاب العمل العمانيني املتفرغني لإدارتها ،وامل�سجلني
لدى هيئة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،وامل�ؤمن عليهم لدى الهيئة العامة
للت�أمينات االجتماعية� ،شريطة �أن تكون املركبة جتارية وم�سجلة با�سم امل�ؤ�س�سة.
املــادة الثانيــــة
يلغى ك ـ ــل ما يخالـف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثــــة
ين�شـر هـذا القـرار فـي اجلــريـ ــدة الر�سميـة ،ويعمل به بعد (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شره.
�صدر فـي  6 :من جمادى الثانية 1442هـ
املوافــــق  20 :من ينايـــــــــــــــــــــر 2021م
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د  .حماد بن �سعيد بن علي باعوين
وزي ـ ـ ـ ــر العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل
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هيئــة البيئــة
قـــرار
رقــم 2021/15
ب�إ�صدار الئحة تنظيم ت�صديـر املخلـفات
ا�ستنـادا إ�لـى قانـون حمايـة البيئـة ومكافحـة التـلـوث الـ�صـادر بـاملر�سـوم ال�سلطانـي رقــم ،2001/114
و�إلى الئحـة �إدارة املخلفات ال�صلبة غري اخلطرة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقـم ،93/17
و�إلى الئحـة �إدارة املخلـفات ال�صلبـة اخلـطرة ال�صـادرة بـالقرار الـوزاري رقـم ،93/18
و�إلى الئحة تنظيم ا�ست�صدار الت�صاريح البيئية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم ،2017/48
و�إلى موافقة جمل�س �إدارة هيئة البيئة،
و�إلى موافقة وزارة املالية،
وبنـاء على ما تقت�ضيـه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فـي �شـ�أن تنظيم ت�صديـر املخلـفات بـ أ�حـكام الالئحة املرفـقة.
املــادة الثانيــــة
يلـغـى كـل مـا يخـالـف الالئحة املرفـقة �أو يتـعار�ض مع �أحكامـها.
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريـدة الر�سميـة ،ويعمل بـه مـن اليـوم التـالـي لتـاريـخ ن�شره.
�صــدر فـي  30 :من جمادى الأولـى 1442هـ
املـوافـــــق  14 :من ينايــــــــــــــــــــــر 2021م
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د .عبداللـه بن علي العمري
رئ ـي ـ ـ ـ ـ ــ�س ه ـيـئ ـ ـ ـ ــة الـبيـئ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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الئحة تنظيم تـ�صـديـر الـمـخـلـفـات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيـق أ�حـكام هـذه الالئحة يكون للكلمات والعبـارات الآتيـة املعنى املحدد قرين كل
منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
الهـيئــــة:
هيئة البيئة.
اجلهات املخت�صة:
وزارة الت ـجــارة والـ�ص ـنـاعــة وترويج اال�ستثمـار ،و�شــرط ــة عـمــان الـ�سـلـطـانـي ــة ،والـ�شـركــة
العـمــانيــة الـقـاب�ضــة خلدمـات البيئـة (بـيـئـة) ،و�أي جـهـة لـهـا عـالق ــة بتطبيــق �أحـكـام هذه
الالئحة.
املــادة ( ) 2
يحظر ت�صدير جميع �أنواع املخلفات اخلطرة وغري اخلطرة من ال�سلطنة دون احل�صول
على ترخي�ص من الهيئة.
املــادة ( ) 3
حتدد ر�س ــوم الرتخيـ�ص بالت�صـديـر ،وفقا للملحق املرفق بهذه الالئحة.
املــادة ( ) 4
يحظر خلط �أكرث من نوع من املخلفات فـي احلاوية �أو ال�شحنة الواحدة.
املــادة ( ) 5
تعفى املخلفات التي ال تتوفر مرافـق ملعاجلتها وتدويرهـا بال�سلطنـة من ر�سوم ترخي�ص
الت�صدير بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
املــادة ( ) 6
فـي حال طلـ ــب ترخي ــ�ص الت�صدي ــر ملخلفــات ميكن اال�ستفادة منها �أو ا�ستخدامها فـي
ال�سلطنة ،تكون الأولوية لل�سوق املحلي.
-19-
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املــادة ( ) 7
يجـ ــب علـ ــى ال�شرك ـ ــات واملحـ ــالت التجاري ـ ــة ،املنتجـ ــة واملتعامــلة مع املخلفات اخلطـرة
وغـري اخلـطرة ،االحتفــاظ ب�سج ــل يت�ضمــن املخل ـفــات املنتجة ،مبينا فـيه ما مت بيعه من
تـلك املخلفـات وكذلك ما مت التخلــ�ص من ــها وط ــرق ذلك ،ويج ــب �إب ــراز ال�سج ــل للهيئ ـ ــة
�أو اجلـهات املخت�صـة عند الطلب.
املــادة ( ) 8
مــع عـدم الإخــالل بـ�أي عقوبــة �أ�شـد ينـ�ص عليـها قانـون حمايـة البيئة ومكافحة التلـوث
امل�شـ ــار �إليـ ــه �أو �أي قان ــون �آخ ــر ،يعاق ــب كل من يخالف �أحكام هذه الالئحة بغرامة �إدارية
ال تقل عن ( )500خم�سمائــة ريــال عماين ،وال تزيد على (� )2000ألفـي ريال عماين،
وت�ضاعف فـي حالة تكرار ارتكاب املخالفة.
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مــلـــحــــق
ر�سوم ترخي�ص ت�صدير املخلفات
م

ر�سـوم الت�صديـر لكل وحدة وحدة
قيا�س بالريال العماين القيـا�س

�أ�صنــاف املخلفــات

بطاريات حم�ض الر�صـا�ص منتهية
ال�صالحية وبطاريـات الليثيـوم
والكادميوم امل�ستهلكـة ومـعـادن
1
الـر�صـا�ص امل�شتقـة منـها �سـواء تلك
امل�شغولـة ك�سـبـائـك �أو �أ�سـالك ومـا �شابهها
الزيوت املعدنية منتهية ال�صالحية
 2كزيـوت املحركات واملعدات واملحـوالت
الكهربائيـة وما �شابهها
3

زيــوت الطـبــخ الـمـ�سـتـعمـلـة

)(100
مائة ريال عـمـانـي

ط ــن

()10
ع�شرة رياالت عـمـانـية

( 200لرت)
للربميل

()150
مائة وخم�سون رياال عـمـانـيا

ط ــن

خملفات الأجهـزة الإلكرتونية
()35
 4وم�شتقاتـها مـن مـعادن و أ�لـواح
ودوائـر خم�سة وثالثون رياال عـمـانـيا
كهـربـائيـة و�أ�سـالك وما �شابهها
()35
 5خردة احلديد بـ أ�نـواعـها �سـواء كانت
خم�سة وثالثون رياال عـمـانـيا
�سبائـك �أو �أ�سـالكا وما �شابـهها
خـردة الأملنيـوم بـ�أنـواعـه وخـردة النـحا�س
()35
 6والق�صديـر والزنـك وما �شابـهها� ،س
�شابههاـواء خم�سة وثالثون رياال عـمـانـيا
كانت �سبائك �أو �أ�سالكا وما
 7خملفات الأوراق والكـرتــون ب ـ�أنــواعـ ــها ( )20ع�شرون رياال عـمـانـيا
 8املخلفات البـال�ستـيـكيــة ب ـ�أنـواع ـهــا ( )10ع�شرة رياالت عـمـانـية
يتم حتديد الر�سم بقرار
من الهيئة بعد التن�سيق
املخلفات الأخرى
9
مع اجلهات املعنية
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البنـك املركـزي العمانـي
قـــرار
رقــم م م3118/
بتعديل بع�ض �أحكام الالئحة التنظيمية
للجنة امل�شرتكة لال�ستقرار املايل ال�صادرة بالقرار رقم ب م2014/3/55/
ا�ستنادا �إلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2000/114
و�إلـ ــى الالئحــة التنظيميـ ــة للجنــة امل�شرتك ـ ــة لال�ستقـ ــرار املالــي ال�صــادرة بالق ــرار رق ــم
ب م،2014/3/55/
و�إلى موافقة جمل�س حمافظي البنك املركزي العماين،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )2من الالئحة التنظيمية امل�شار �إليها ،الن�ص الآتي:
" ت�شكل اللجنة بقرار من جمل�س املحافظني برئا�سة الرئي�س التنفيذي للبنك املركزي،
وع�ضوية:
نائبا للرئي�س
 - 1الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة ل�سوق املال
 - 2ممثل عن وزارة املالية
 - 3ممثل عن جهاز اال�ستثمار العماين
 - 4ممثل عن وزارة االقت�صاد
ويكلف مدير دائرة اال�ستقرار املايل فـي البنك املركزي �أو من ينوب عنه مبهام مقرر اللجنة.
وللجنة �أن تدعو حل�ضور اجتماعاتها من ترى اال�ستعانة بهم من ذوي اخلربة والكفاءة،
كلما ر�أت �ضرورة لذلك ،دون �أن يكون لهم �صوت معدود".
املــادة الثانيــــة
يل ــغى كل ما يخ ـ ــالف هذا الـق ــرار� ،أو يتعار�ض مع �أحك ــامه.
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صــدر فـي  30 :من جمادى الأولـى 1442هـ
املـوافـــــق  14 :من ينايــــــــــــــــــــــر 2021م
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وزارة التجـــارة وال�صناعــة وترويج اال�ستثمار
ا�ستــــدراك
تنوه وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار �إلى وقوع خط�أ مادي فـي رق ــم املوا�صف ــة
املن�صـ ــو�ص علي ــه فـ ــي امل ــادة الأول ــى م ــن القـ ــرار ال ــوزاري رقـ ــم  2021/4باعتب ــار موا�صفــة
قيا�سيـ ــة عمانيـ ــة ملزمـ ــة ،واملن�ش ــور ف ــي اجلري ــدة الر�سمي ــة الع ــدد ( ،)١٣٧٤ال�صــادر
بتاريــخ  26م ــن جمـ ــادى الأولـ ــى 1442هـ ،املوافـ ــق  10م ــن ينايـ ــر 2021م ،حي ــث ورد رقـ ــم
املوا�صف ــة على النحو الآتي:
" " OS 1643/2020
وال�صحيـــــــح هــــــــــو:
" " OS 1643/2021
لـــذا لـــزم التنويـــه.
وزارة التجـارة وال�صناعـة وترويج اال�ستثمار
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وزارة العـــدل وال�شـ�ؤون القانونيـة
قـرار لـجنة قبول املحامني
رقم 2020/8/7
ب�إعالن تعديل بع�ض مواد عقد ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة
ا�ستنادا �إلى قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،96/108
و�إلــى القـ ــرار الـ ــوزاري رق ـ ــم 99/70ب�ش ـ ـ�أن ال�شـ ــروط والإج ــراءات الالزمـ ـ ــة لت�أ�سي ـ ـ ــ�س
ال�شركــات املدنيــة للمحامــاة،
و�إلى قـ ــرار جلن ــة قبــول املحاميـ ــن رقـ ــم  2017/7/55بت�أ�سي ــ�س �شركــة � /سحــر ع�سق ــالن
و�شركا�ؤها للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ( �شرك ــة مدنيــة للمحاماة )،
و�إلى تنازل ورثة املغفور لها ب�إذن اللـه املحامية � /سحر بنت عبدالقادر بن �أحمد ع�سقالن،
و�إلــى اجتمــاع جلنة قبول املحامني رقم  2020/8بتاريخ 2020/12/28م،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
جتـرى التعديــالت املرفقـة علــى عقد ت�أ�سي�س �شركــة � /سحر ع�سقالن و�شركا�ؤها للمحاماة
واال�ست�شارات القانونية ( �شرك ــة مدنيــة للمحاماة ).
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 1442 / 5 / 13 :هـ
املوافـــــق 2020 / 12 /28 :م

د� .سامل بن حميد بن حممد ال�صوافـي
قا�ضــي املحكمــة العليا
نائب رئيـ ـ ـ ــ�س اللجن ــة
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تعديــل عقــد ت�أ�سيــ�س
�شركة �سحر ع�سقالن و�شركا�ؤها للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
ا�ستنــادا �إلى قانــون املحامــاة ال�صــادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رق ــم  ،96/108والقرار الوزاري
رقم  99/70ب�ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة ،وقرار
جلنــة قبــول املحاميــن رقم  2017/7/55ب�ش ـ�أن �إعــالن ت�أ�سيــ�س �شركــة مدنيـة للمحامــاة،
وبالإ�شارة �إلى وفاة الأ�ستاذة � /سحر بنت عبدالقادر ع�سقالن (رحمها اللـه) ،وبناء على تنازل
الورثة عن ح�ص�ص مورثهم فـي ال�شركة مبوجب �سندات التنازل املرفقة ،وبناء على اجتماع
ال�شركاء املنعقد بتاريخ 2020/12/1م فقد وافق ال�شركاء على تعديل عقد الت�أ�سي�س فـي
املواد ( )8 ،6 ،3من عقد الت�أ�سي�س لتكون كالآتي:
�أوال :ا�سم ال�شركة:
وافق ال�شركــاء على الإبقــاء بــذات اال�ســم لل�شركــة ليقــر�أ (�شرك ــة �سحــر ع�سق ــالن
و�شركا�ؤها للمحاماة واال�ست�شارات القانونية) وذلك عمال بن�ص املادة ( )5من القرار
الــوزاري رقــم  99/70فـي �ش ـ�أن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لت�أ�سيــ�س ال�شركــات
املدنية للمحاماة.
ثانيا :تعدل املـادة (� )3أ�سماء ال�شركاء على �أن تقر أ� كالآتي:
تتكون ال�شركة من ال�شركاء الآتني:
م

اجلن�سية حمل الإقامة  /العنوان

اال�ســم

� 1سعود بن �سالـم بـن �سعيـد النعمانـي
� 2أحمد بن حارث بن نا�صر ال�ساملي
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عماين

م�سقط  /الغربة ال�شمالية

عماين

م�سقط  /املعبيلة اجلنوبية
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ثالثـــا :تعدل املادة ( )6على �أن تقر�أ كالآتي:
ر�أ�س مال ال�شركة ( )250.000مائتان وخم�سون �ألف ريال عماين ،مق�سم �إىل ()250.000
مائتني وخم�سني �ألف ح�صة ،بقيمة ا�سمية قدرها ريال عماين واحد للح�صة الواحدة،
وفقا للآتي:
م

اال�ســم

� 1سعود بن �سالـم بـن �سعيـد النعمانـي
� 2أحمد بن حارث بن نا�صر ال�ساملي

عـدد الـح�صـ�ص

الن�سبة

247.500
2.500

٪99
٪1

رابعــــا :يعدل البند (�أ) من املادة ( )8على �أن يقر�أ كالآتي:
�أ  -يتوىل �إدارة ال�شركة املحامي � /سعود بن �سامل بن �سعيد النعماين.
خام�سا :يعد هذا مبثابة عقد معدل لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة وتظل البنود الأخرى كما هي دون تغيري.
�ساد�سا :وافق ال�شركاء بالإجماع على تعديل عقد ت�أ�سي�س ال�شركة وفقا للبنود �أعاله ووقعوا عليه.
توقيع ال�شركاء
� - 1سعود بن �سالـم بـن �سعيـد النعمانـي

التوقيع

� - 2أحمد بن حارث بن نا�صر ال�ساملي

التوقيع

-29-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1376

قـرار جلنة قبول املحامني
رقم 2020/12/162
ب�إعــالن ت�أ�سيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة
ا�ستنادا �إلى قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،96/108
و إ�لــى القــرار الــوزاري رقــم  99/70ب�ش ـ�أن ال�شــروط والإجــراءات الالزمــة لت�أ�سيـ�س ال�شركات
املدنية للمحاماة،
و�إلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم  2020/8بتاريخ 2020/12/28م،
وبنـاء علـى ما تقت�ضيـه امل�صلحـة العامــة.
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
املوافقــة على ت�أ�سيــ�س �شرك ــة � /سعيد ال�شرجي وفـي�صل العامري للمحامــاة واال�ست�شــارات
القانونية (�شركة مدنية للمحاماة).
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ �صدوره.
�صـدر فـي 1442 / 5 / 13 :هـ
املوافـــــق 2020 / 12 /28 :م
د� .سامل بن حميد بن حممد ال�صوافـي
قا�ضــي املحكمــة العليا
نائب رئيـ ـ ـ ــ�س اللجن ــة
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عقد ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة
�إنه فـي يوم � 22شوال 1441هـ املوافق 2020/6/14م اتفق املحامون "ال�شركاء" املذكورون
�أدناه على ت�أ�سي�س �شركة مدنية للمحاماة ،تكون لها �شخ�صية معنوية م�ستقلة وفقا
لأحكام قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  ،96/108و�أحكام القرار الوزاري
رق ــم  99/70ال�ص ــادر فـي �ش ـ�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية
للمحاماة.
متهيــد
ميتلك كل واحد من طرفـي هذا العقد مكتبا م�ستقال للمحاماة واال�ست�شارات القانونية،
حيث ميتلك الطرف الأول مكتب �سعيد بن عامـ ــر ال�شرجـ ــي للمحام ــاة واال�ست�شارات
القانونية ،وميتلك الط ــرف الثان ــي مكتب فـي�صـ ــل العامـ ــري للمحامـ ــاة واال�ست�شارات
القانونية ،وتبا�شر هذه املكاتب �أعمالها منذ �سنوات ،وقد اتفق الطرفان بغية ت�أ�سي�س هذه
ال�شركة على دجمهما لت�صبحا �شركة مدنية للمحاماة وفق ما �سي�أتي من الأحكام.
ا�سـم ال�شركــة
املـــادة ( ) 1
�سعيد ال�شرجي وفـي�صل العامري للمحاماة واال�ست�شارات القانونية (�شركة مدنية للمحاماة).
مركــز ال�شركــة الرئي�سي
املـــادة ( ) 2
محافظــة م�سق ــط ،والية ال�سيب ،ويجوز لل�شركة �أن تن�شئ فروعا �أخرى داخل ال�سلطنة
وخارجها ،وذلك وفق ما يقرره ال�شركاء.
�أ�سماء ال�شركـاء وجن�سياتهم
وحمـال �إقامتـهم وعناوينـهم
املـــادة ( ) 3
تتكون ال�شركة من ال�شركاء الآتيــن:
رقم
العنوان
اجلن�سية
اال�ســـــم
م
الهاتف
� 1سعيد بن عامر بن عبداللـه ال�شرجي عماين والية امل�ضيبي  -اخل�شبة 94992040
 2فـي�صل بن حمود بن �سعيد العامري عماين والية ال�سيب  -اخلو�ض 96608711
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الغــر�ض من ال�شركــة
املـــادة ( ) 4
يتحدد غر�ض ال�شركة فـي القيام ب�أعمال املحاماة واال�ست�شارات القانونية و�أعمال الوكالة عن
الآخرين فـي الدعاوى والأعمال القانونية الأخرى والكفـيلة بحفظ وا�سرتداد حقوق موكليهم
والدفاع عن تلك احلقوق �سواء كانت مادية �أو معنوية ،وت�أ�سي�س ال�شركات التجارية ،و�صياغة
اللوائح املنظمة لها ،والعمل فـي جمال احلقوق اخلا�صة بامللكية الفكرية وال�صناعية وحمايتها
وت�سجيلها وكل الأعمال املرتبطة مبهنة املحاماة من احل�ضور مع �أو عن ذوي ال�ش�أن �أمام الهيئات
الق�ضائية وهيئات التحكيم واالدعاء العام واللجان الإدارية ذات االخت�صا�ص الق�ضائي وجهات
التحقيق الر�سمية الأخرى والدفاع عنهم فـي الدعاوى التي ترفع منهم �أو عليهم و�إبداء الر�أي
وامل�شورة لطالبيها و�صياغة العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ش�أنها.
مـــدة ال�شــركة
املـــادة ( ) 5
تبد�أ ال�شركة �أعمالها فـي 2020/9/1م وت�ستمر �إلى �أن يتم حلها �أو ت�صفـيتها وفقا للقانون.
ر�أ�س مــال ال�شركــة
املـــادة ( ) 6
ر�أ�س مال ال�شركة هو (10.000ر.ع) ع�شرة �آالف ريال عماين مق�سم منا�صفة بني ال�شريكني.
ال�سنة املالية وكيفـية توزيـع الأربـاح واخل�ســائر
 تبد أ� ال�سنة المالية الأولى لل�شركة منذ �إن�شائها وحتى نهاية يونيو ،وتبد أ� ال�سنة الماليةبعد ذلك من �أول يوليو �إلى �آخر يونيو من كل عام ميالدي.
 فـي نهاية كل �سنة مالية يجري �إعداد ميزانية ال�شركة بمعرفة محا�سب قانوني وتعتبرهذه الميزانية ملزمة لل�شركاء بعد اعتمادها من المحا�سب ومجل�س �إدارة ال�شركة.
املـــادة ( ) 7
توزع الأرباح واخل�سائر بني ال�شركاء منا�صفة ،وفـي حالة وجود خ�سائر فـي �إحدى ال�سنوات
ترحل �إلى ال�سنة التالية ،وال توزع الأرباح �إال بعد تغطية خ�سائر ال�سنوات ال�سابقة.
-32-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1376

مديـــر ال�شركـــة
املـــادة ( ) 8
�أ  -يتولى �إدارة ال�شركة مدير يعينه ال�شركاء بالإجماع �سواء �أكان من ال�شركاء �أم من
غريهم من املحامني املرخ�ص لهم مبزاولة املهنة.
ب  -يتولى املدير �إدارة وت�سيري �أعمال ال�شركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات
الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�شركة.
جـ  -يعمل املدير على حتقيق �أغرا�ض ال�شركة ،ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات
والتو�صيات لل�شركاء ب�ش�أن الآتي:
 - 1ال�سيا�سة العامة لأن�شطة ال�شركة والربامج املتعلقة بها.
 - 2امليزانيات واحل�سابات و�إ�صدار �أوامر ال�شراء وذلك فـي �إطار الربامج وامليزانيات
املعتمدة.
 - 3اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.
 - 4تنظيم �أوجه الت�صرف فـي موجودات ال�شركة.
 - 5القواعد املتعلقة بتنظيم �ش�ؤون العاملني من املحامني وامل�ست�شارين.
 - 6اختيار وتعيني و�إنهاء خدمات موظفـي ال�شركة من غري املحامني وامل�ست�شارين
وذلك ح�سب مقت�ضيات العمل.
د  -ي�س ـ ـ�أل املديـ ــر ب�صف ــة �شخ�صيـ ــة جتاه ال�شركة �أو الغري عن مخالفة الأنظمة واللوائح
�أو عقد ال�شركة �أو عن اخلط�أ فـي الإدارة.
هـ  -ال يجوز لل�شريك غري املدير �أن يتدخل فـي �إدارة ال�شركة ولكن له �أن يطلع بنف�سه فـي
مركز ال�شركة على �سري �أعمالها و�أن يفح�ص دفاترها وم�ستنداتها و�أن يوجه الن�صح
ملديرها وله �أن يطلب من املحكمة املخت�صة �إلغاء �أي قرار ي�صدر عن ال�شركة ب�صورة
مخالفة للقانون �أو لعقد ال�شركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.
و -يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة �أن يخطـ ــر ال�شركـ ــاء بذلك قبل
�شهرين على الأقــل من تاريــخ االعتــزال و�إال كان م�س�ؤوال عن كل �ضرر يلحق بال�شركة
نتيجة اعتزاله.
ز -تلتزم ال�شركة ب�أعمال املدير التي قام بها با�سم ال�شركة والتي تدخل �ضمن �صالحياته.
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حقـوق وواجبـات ال�شركـاء
املـــادة ( ) 9
أ�  -ميار�س ال�شركاء مهنة املحاماة وفقا لقانون املحاماة ويلتزمون ب�أ�صول املهنة.
ب  -ال يجوز لل�شريك دون موافقة ال�شركاء �أن ميار�س حل�سابه اخلا�ص �أو حل�ساب الغري
ن�شاطا م�شابها لن�شاط ال�شركة� ،أو يكون �شريكا فـي �شركة تناف�سها.
ج  -يجوز لأي �شريك �أن ين�سحب من ال�شركة بطريق التنازل عن ح�صته بعو�ض �أو بدون
عو�ض لأي من ال�شركاء ،ب�شرط موافقة ال�شركاء الآخرين �إذا كان التنازل للغري
ويجوز لكل �شريك �أن يطلب ا�سرتداد احل�صة املتنازل عنها بنف�س �شروط التنازل.
د  -ال يكت�سب ورثة ال�شريك املتوفى �صفة ال�شريك ،ويجوز لهم خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ
الوفاة التنازل عن ح�صة مورثهم وفقا ملا يق�ضي به هذا العقد.
هـ  -كل قرارات ال�شركاء بتعديل عقد ال�شركة �أو �إدخال �شركاء جدد �أو زيادة ر�أ�س مال
ال�شركة �أو تعديل ح�صة ال�شريك فـي امل�شاركة فـي �أرباح وخ�سائر ال�شركة يجب �أن
يوافق عليها ال�شركاء بالإجماع.
و  -ال يكون اجتماع ال�شركاء قانونيا �إال بح�ضورهم جميعا.
ز  -فـ ــي ح ــال رغب �أحد ال�شركاء باخلروج من ال�شركة وف�ض ال�شراكة يجب عليه �إبالغ
ال�شريك الآخر قبل مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر ،وال يكون االن�سحاب �إال فـي نهاية
ال�سنة املالية ،على �أنه فـي حال كانت ال�شركة قد حققت �أرباحا ف�إن لل�شريك املن�سحب
ن�صيبه منها ،و�إن كانت قد حققت خ�سائر ف�إن عليه ن�صيبه منها.
ح  -ال يجوز لأي �شريك �أن يكون له دخل خا�ص من ق�ضايا �أو �أعمال قانونية خا�صة� ،أو تلك
التي تقوم على الثقة ال�شخ�صية �أو رابطة القرابة �أو ال�صداقة.
ط  -لل�شرك ــاء ح ــق مقابلة املوكلني فـي مقر ال�شركة �أو خارجها ،وله ــم �أن يقــدروا الأتعــاب
وفق �سيا�سة تقدير الأتعاب املعمول بها فـي ال�شركة.
ي  -يحق لكل �شريك �أن يطلع على الدفاتر والأوراق واحل�سابات اخلا�صة بال�شركة.
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قيــود على ال�شركــاء
املـــادة ( ) 10
ال يحق لأي �شريك �أن يقوم بدون موافقة ال�شركاء الآخرين ب�أي من الأعمال التالية:
 - 1اقرتا�ض �أموال با�سم ال�شركة �أو ا�ستغالل �ضمان خا�ص بها �أو اال�ستفادة منه.
� - 2أن يتنازل �أو يح ــول �أو يرهــن �أو ي�سوي �أو يعفـي من �أي مطالبــات �أو ديون م�ستحقــة لل�شركة.
� - 3أن يعقد �أو ينفذ �أو ي�سلم �أي تنازل ل�صالح الدائنني �أو �سند اعرتاف بحكم �أو �ضمان،
�أو �سند تعوي�ض �أو كفالة �أو عقد بيع �أو �صك رهن �أو �إبراء يتعلق ب�أي جزء جوهري
من �أ�صول ال�شركة.
ت�سويــة �أو�ضــاع املكاتــب ال�سابقــة
يعمل ب�ش�أن ت�سوية الأو�ضاع الإدارية واملالية للمكاتب ال�سابقة اململوكة لل�شركاء بالأحكام
الواردة بامللحق رقم ( )1املرفق بهذا العقد.
النظــام الداخلــي لل�شركــة
يعمل ب�ش�أن النظام الداخلي الإداري واملايل لل�شركة وفقا للأحكام الواردة بامللحق رقم ()2
املرفق بهذا العقد.
حـل ال�شـركـة وت�صفـيتــها
املـــادة ( ) 11
أ�  -تنق�ضي ال�شركة ب�أحد الأ�سباب الآتية:
 - 1انتهاء مدتها ما مل ميد �أجلها.
 - 2اندماج ال�شركة مع �شركة �أخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.
� - 3إجماع ال�شركاء على حلها.
� - 4إذا نقــ�ص عـدد ال�شرك ــاء عن احلــد الأدنـ ــى املن�صو�ص عليــه باملـ ــادة ( )2من القرار
الوزاري رقم  99/70ومل ي�ستكمل خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ النق�ص.
� - 5صدور حكم ق�ضائي بحلها.
 - 6عدم ممار�سة ال�شركة ن�شاطها رغم مرور �سنة على ت�أ�سي�سها� ،أو توقفها عن ممار�سة
ن�شاطهــا مــدة تزي ــد على �ست ــة �أ�شهـر ،ما مل تقرر جلنة قبول املحامني منحها مهلة
تزيد على �ستة �أ�شهر وذلك لت�صحيح �أو�ضاعها.
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� - 7أية �أ�سبــاب �أخ ـ ــرى ينــ�ص عليها الق ــرار الـ ــوزاري رق ــم  99/70فـي �شـ ـ�أن ال�شروط
والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س ال�شركات املدنية للمحاماة.
ب  -تدخــل ال�شركــة مبجرد انق�ضائها فـي دور الت�صفـية ،وحتتف ــظ بال�شخ�صيــة االعتباري ــة
بالقدر الالزم للت�صفـية ،وي�ضاف �إلى ا�سم ال�شركة خالل مدة الت�صفـية عبارة (حتت
الت�صفـية).
ج  -تنتهي �سلطة املدير بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك يظل قائما على �إدارة ال�شركة ،ويعترب
بالن�سبة للغري فـي حكم امل�صفـي �إلى �أن يتم تعيني جلنة ت�صفـية ويجب على املدير
�إبالغ جلنة قبول املحامني فـي حال حتقق �أي �سبب من �أ�سباب انق�ضاء ال�شركة وذلك
خالل مدة ال تزيد على �أ�سبوعني من تاريخ حدوث ال�سبب.
د  -تتم ت�صفـية ال�شركة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم .99/70
هـ � -إذا تقرر لأي �سبب �إنهاء �أعمال ال�شركــة وت�صفـية �أعمالها يتعي ــن �إنهاء كاف ــة الق�ضايــا
التي يجري العمل فـيها واالتفاق بني ال�شركاء على كيفـية �إنهائها وميكن ا�ستخدام
�أ�صول ال�شركة للوفاء بالتزاماتها عند االقت�ضاء.
القـانون الواجـب التطبـيق
املـــادة ( ) 12
فـيما مل يرد به ن�ص فـي هذا العقد تطبق �أحكام قانون املحاماة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  96/108والقرار الوزاري رقم  99/70فـي �ش�أن ال�شروط والإجراءات الالزمة لت�أ�سي�س
ال�شركات املدنية للمحاماة.
املـــادة ( ) 13
فـي حالة اخلالف فـي تف�سري �أو تنفـيذ بنود ون�صو�ص هذا العقد ي�سعى ال�شركاء �إلى حله
وديا ف�إذا مل يتفقوا يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ �إر�سال �إ�شعار الت�سوية
الودية �أن يطلب تعيني محكم وفقا لأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم .97/47
توقيع ال�شركاء
اال�سم � :سعيـ ــد بن عام ـ ــر ال�شرجـ ــي
			
اال�سم  :فـي�صـ ــل بن حمـ ــود العامري
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعـــــــــالن
تعلــن دائــرة امللكي ــة الفكري ــة ع ــن ت�سجي ـ ــل منـ ــوذج �صناعــي وفقــا لأحكـ ــام قانـ ــون حقـ ــوق
امللكيــة ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2008/67
الو�صف املخت�صر باللغة العربية لنموذج �أو ر�سم �صناعي
()21
()22
()11
()15
()45

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�صناعـة
وترويج اال�ستثمار
املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

ت�صنيف لوكارنو

رقم الطلبOM/ID/2019/0007 :

تاريخ التقدمي
رقم ال�شهادة امل�سجلة
تاريخ الت�سجيل

طالب الت�سجيل � :أنفان ترييبل ديزاين اب
 1العنوان  :غو�ستاف ادولفز فاغ  ،20ا�س �أي 761 40 -نورتالج ،ال�سويد
()71
2
3
املخرتع :ليزا فوروالند
 1العنوان  :غو�ستاف ادولفز فاغ  ،20ا�س �أي 761 40 -نورتالج ،ال�سويد
()72
-1
-2
-3

Loc Cl.

)(

 1امل�سمى  :ظلة واقية من ال�شم�س ل�سرير طفل
()73
2
الزينة العاملية
� 1ص.ب  474 :ر ب 131 :
(2 )74
3
( )30ي�ستند الطلب �إلى �أ�سبقية رقم  29/686,274املودعة بتاريخ  2019/4/3فـي الواليات املتحدة الأمريكية
( )28عدد النماذج فـي الطلب
( )12منوذج �صناعي
( )54و�صف الت�صميم :ت�صميم زخرفـي لظلة واقية من ال�شم�س ل�سرير طفل كما هو مبني فـي ال�صور والو�صف
( )55الت�صميم
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�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام قانون
(نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم
ال�سلطاين رقم . 2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم101601 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تثمني املمتلكات العقارية�/شراء وبيع الأرا�ضي والعقارات وتق�سيمها و�ساطة العقارات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مملكة بركاء العقارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 320 :ر.ب� ،748 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/3/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم102848 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة �أحذية وال�ساعات والنظارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نور املزهر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 89 :ر.ب� ,324 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/5/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم105523 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الذهب واملجوهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اال�ستربق اجلديدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 80 :ر.ب� ,400 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/10/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم105695 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عيادة طب الأ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمال�س العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 196 :ر.ب ،136 :م�سقط جراند مول� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/11/7 :

-39-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1376

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم106801 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أعمال تنفـيذ الت�صميم الداخلي  -مقاوالت البناء والت�شييد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبداجلبار مختار علي و�شريكه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2016/12/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم110364 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأحذية ،البيع باجلملة للمالب�س اجلاهزة وملحقاتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع اللون الأخ�ضر املتحدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 117 :ر.ب� ،116 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/5/22 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم110415 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة النظارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املتحدة للم�شاريع املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/5/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم110579 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عوافـي العاملية للأغذية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 324 :ر.ب� ,124 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/5/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم111519 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع باجلملة للحلويات ومنتجات املخابز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جبال الفلج الوطنية للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية اخلابورة ,محافظة �شمال الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/7/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم111620 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون ن�سائي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع طيف املدينة احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1517 :ر.ب� ،111:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/7/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم114060 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم ومقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الذئب الربي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 150 :ر.ب 131 :روي� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/11/2 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم115549 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية وغري العربية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أنوار �صالن احلديثة للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صحار ,محافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/12/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم117326 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س اجلاهزة ،والعطور ،وم�ستح�ضرات التجميل ،و�صابون الزينة والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرمي ال�سابقية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/3/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم118764 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع امل�صدر احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سويق ،محافظة �شمال الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/4/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم120722 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأبواب والنوافذ املطابخ ال�سراميك املواد ال�صحية وم�ستلزماتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفنار الأولى �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 266 :ر.ب� ,322 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/7/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم123525 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للزهور والنباتات الطبيعية البيع بالتجزئة فـي
املتاجر املتخ�ص�صة للعطور وم�ستح�ضرات التجميل و�صابون الزينة والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شموخ �شمال �صحار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صحار ،محافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/11/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم124070 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صنع اجلاتوه والبيتيفور والكعك ب�أنواعه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �صالح امل�سعودي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :محافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/11/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم125209 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع االرتقاء الوطنية املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 371 :ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/1/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم125587 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مراقب احل�سابات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة املحا�سبني القانونيني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 609 :ر.ب� ,320 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/1/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم125963 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الهواتف النقالة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العاملية للتكنولوجيا �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 301 :ر.ب� ,124 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/2/7 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم128687 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العطور ومواد جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هدايا مارية ونهى �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 700 :ر.ب 131 :اخلو�ض ،والية ال�سيب ،محافظة م�سقط,
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/5/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم128849 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطاعم ومقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع بن �سعود ال�صابري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املعبيلة اجلنوبية ,والية ال�سيب ،محافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/5/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم130706 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم وجبات وم�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :علي بن را�شد الري�سي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية العامرات  ،محافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/8/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم130854 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملنتجات املخابز واحللويات ال�سكرية ومنتجات
املخابز الت�شمل منتجات املخابز البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملنتجات الفواكه
واخل�ضراوات الطازجة والتمور ،بيع املواد الغذائية باجلملة ،جتفـيـ ــف وتعبئ ــة التمـ ــور
والعنب والتني و�صنع منتجاتها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :با�سقات الغبرياء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 285 :ر.ب ،315 :والية ال�سويق ،محافظة �شمال الباطنة,
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/8/21 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم131143 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى وم�شاوي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رتو�ش الع�صرية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2320 :ر.ب 133 :مدينة ال�سلطان قابو�س ،والية بو�شر،
محافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/9/3 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم131550 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم وجبات الطعام وم�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صالح بن �سعيد بن محمد املعمري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 43 :ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/9/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم131632 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتب تعقيب معامالت ،وكاالت جتارية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العامرية لال�ستثمارات الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1619 :ر.ب 130:العذيبة ,والية بو�شر ،محافظة م�سقط،
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/9/23 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم132227 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأندية الريا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صحاري العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/10/15 :

-51-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1376

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم132803 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع املحطة للأعمال املتحدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 162 :ر.ب ،132 :والية امل�صنعة ،محافظة جنوب الباطنة,
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/11/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم133071 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالبـ ــ�س الن�سائيـ ــة العربيـ ــة والغري عربية والعبايات ومالب�س الأطفال والأحذية
واحلقائب الن�سائية وبيع العطور وم�ستح�ضرات التجميل والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع الرثيا املا�سية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 716 :ر.ب 132 :اخلو�ض ,والية ال�سيب ،محافظة م�سقط,
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/11/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم133679 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز جتاري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الهدية الف�ضية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 95 :ر.ب� ,324 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/12/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم134328 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة العبايات الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ليلى العو�ضية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب ،محافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/1/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم134515 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
محالت الع�صائر والبوظة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�ضواء فنجاء املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 207 :ر.ب� ,600 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/1/19 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم134742 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املذاق العاملي �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1566 :ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/1/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم135006 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طابوق الإنرتلوك واملوزايك والكري�ستون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صنع احل�ضرمي للمنتجات الإ�سمنتية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 74 :ر.ب ،112 :والية بو�شر ،محافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/5 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم135115 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتب �إداري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اكوا باور عمان �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 101 :ر.ب ،136 :والية بو�شر ،محافظة م�سقط � ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم135122 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع بالتجزئة قي املتاجر املتخ�ص�صة للدهانات والطالءات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :طيف الأر�ض للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،226 :ر.ب ,114 :والية مطرح ،محافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم135241 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الإلكرتونيات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ال�سالمي الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 609 :ر.ب� ,111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم135587 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم وجبات الطعام وامل�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كنز العاملية للم�شاريع واخلدمات الفنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2157 :ر.ب ،112 :والية بو�شر ،محافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/2/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136489 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صفـييف ال�شهر و�أنواع التجميل للن�ساء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز مرحبا للتجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136500 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املواد البناء واملواد ال�صحية والكهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع العوفـي الراقية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136780 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برادات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أمرية للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 880 :ر.ب� ,122 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136791 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مدار�س حتفـيظ القر�آن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :روائع الأنفال للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املوالح اجلنوبية ،والية ال�سيب ،محافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136997 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع العني الربونزية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 74 :ر.ب� ,511 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/18 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136998 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع بالتجزئة للزهور والنباتات الطبيعية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو كيان املا�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/18 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137260 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شركات جتهيز الطعام (متوين و�إعا�شة ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطريق الذهبي ال�شماليي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 918 :ر.ب� ،512 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/30 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137261 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي ،امل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطريق الذهبي ال�شمايل للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 918 :ر.ب� ,512 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/30 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137288 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع ال�شيل والعبايات والبيع عن طريق الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وفاء عبداللـه املعمري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1807 :ر.ب� ,130 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137478 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إنتاج الع�سل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ع�سل البيماين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137616 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برادات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واجهة �سرور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/13 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137630 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منتجات املخابز ،احللويات ،واحللويات ال�سكرية ،اخلبز وم�شتقاته� ،شاي ،قهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العامل امللكي للتطوير
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137788 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم احلفالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع �أ�سا�س املتفردة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صحار ،محافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/19 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137797 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
محالت البوظة (الآي�س كرمي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جزال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3060 :ر.ب 112 :روي ،محافظة م�سقط� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/20 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137840 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حتمي�ص النب �أو طحنه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�صداف نعمة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/20 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137860 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع ابن �سامل الو�ضاحي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/21 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137929 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إزكي للم�شاريع الع�صرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 834 :ر.ب� ,115 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/7/23 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138233 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حفر الآبار.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة علي بن �سعيد ال�شبلي للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية بركاء ،محافظة جنوب الباطنة� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138237 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم الرحالت ال�سياحية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الف�صول الأربعة املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/13 :

-66-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1376

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138622 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الإلكرتونيات والهواتف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :احللم امل�ضيئ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138712 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل املالب�س الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خالد العرميي وولده
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139116 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطابع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بلورة البحار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 724 :ر.ب� ,121 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139117 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطابع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بلورة البحار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 724 :ر.ب� ،121 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139389 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ع�سل نحل� ,شمع نحل لال�ستهالك الب�شري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شهد املختوم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/24 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم111236 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي واملطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة اال�ستقرار للتوزيع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صاللة ،محافظة ظفار� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/7/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم116455 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :القمة الواحدة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 569 :ر.ب� ،133 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/2/1 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم121525 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع احللويات ومنتجات املخابز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الأيادي الذهبية املتحدة للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية �صاللة ،محافظة ظفار� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/8/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم124479 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أثاث منزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املحور الأول
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 1182 :ر.ب� ,113 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/12/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم132791 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الزهور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فرح الغيالنية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 634 :ر.ب ,114 :والية بو�شر ،محافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/11/6 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141445 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
العالج الطبيعي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مركز �صع�صعة للعالج الطبيعي والتخ�سي�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141446 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�صمي ــم الديك ــور الداخلــي (�أعمــال تنفيذ الت�صمي ــم الداخل ــي (التج�صي ــ�ص والط ــالء
والتزيني)) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ا�سناد للم�شاريع املتطورة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141448 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :جوهرة رويلة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141449 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املطاعم (املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي ،مطاعم) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :آفاق اخلواطر للأعمال التجارية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/8 :

-73-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1376

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141452 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
برجمة احلا�سوب ،الربجميات كخدمات اال�ست�شارة فـي تكنولوجيا املعلومات ،توفري
معلومات عن التكنولوجيا والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع الإنرتنت ،خدمات
اال�ست�شارة فـي جمال التكنولوجيا ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب،
�إن�شاء وت�صميم فهر�س للمعلومات على موقع �إلكرتوين ل�صالح الغري خدمات تكنولوجيا
املعلومات ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال الأمن على الإنرتنت ،خدمات اال�ست�شارة فـي
جمال �أمن البيانات ،تطوير الربجميات فـي �إطار ن�شر الربجميات ،من�صات تكنولوجيا
املعلومات كخدمات ،تطوير النظام اال�سا�سي للكمبيوتر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أبعاد لتقنية املعلومات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/8 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141454 :
فـي الفئة  31من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خ�ضراوات طازجة ،فواكه طازجة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�سقط الأهلية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141462 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ملحمة للحوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أجيال اخلري احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141463 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات العيادات الطبية ،م�ست�شفيات ،الرعاية ال�صحية ،امل�ساعدة الطبية ،خدمات طب
الأ�سنان ،خدمات دور التمري�ض ،العناية باظافر اليدين ،الن�صائح ال�صيدالنية وخدمات
العناية بالب�شرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الأنوار الع�صرية للأعمال واخلدمات �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141465 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات البيع بالتجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات
الطبية ،خدمات البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات
الطبية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :صيدلية الرازي �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :شارع رك�س بناية ال�سليف� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141468 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الأكادميي ــات للرتبي ــة والتعليـ ــم( ,معاهد التدريب املهني والإداري) ،إ�عـ ــادة التدري ــب
املهني(معاهد التدريب املهني والإداري) ،التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو تدريبية(,معاهد
التدريب املهني والإداري)� ،إر�شاد التدريب(,معاهد التدريب املهني والإداري) ،التدريب
العملي عر�ض(,معاه ــد التدري ــب املهن ــي والإداري) ،فحــ�ص ثقاف ــي لت�أهيــل الطياريــن
لطائرات بدون طيار(معاهد التدريب املهني والإداري) ،خدمات التعليم التي توفرها
املدار�س(معاهد التدريب املهني والإداري) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أكادميية عمان للطريان �ش.م.ع.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :مطار �صحار �,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141469 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املقاهي ،خدمات الكافترييات ،خدمات مطاعم تقدمي
الوجبات اخلفيفة ،خدمات الطهاة ال�شخ�صية� ،إعداد اطباق ووجبات منزلية �أو خا�صة
تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة حتفيز ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141470 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع م�صابيح كهربائية ،م�آخذ للأ�ضواء الكهربائية� ،أجهزة ومن�ش�آت للإ�ضاءة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شعلة احلياة الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141481 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع �أجهزة ومعدات ور�ش احلدادة والنجارة والأجهزة الآلية امل�ستخدمة فـي املقاوالت
والت�شييد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�صحراء للم�شاريع املدنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141482 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مكتبة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :صحاري احلاجر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141483 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات �صالونات التجميل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :روائع الهاملية املتحدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141484 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات وكاالت العقارات ،تثمني العقارات� ،إدارة العقارات ،مكاتب العقارات وال�شقق
ال�سكنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املرتب للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/8 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141485 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بوتيك لبيع املالب�س اجلاهزة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع نور العينني احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/8 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141488 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الت�صميم الداخلي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :سيجا للت�صميم واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141489 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،الإعالن بالربيد املبا�شر ،دعاية و�إعالن ،خدمات عر�ض عامة،
ترويج املبيعات للآخرين ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،عر�ض �سلع
على و�سائل الإعــالم لغايــات البيع بالتجزئــة ،ت�سويــق ،خدمــات الت�سويق عرب الهاتف،
الت�سويق اال�ستهدافـي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املحرتف املهني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141490 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
طحن وتعبئة البهارات والتوابل ,طحن وتعبئــة احلبـوب والبيـع بالتجزئــة فـي املتاجــر
املتخ�ص�صة للمك�سرات والنب والتوابل والعطارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة باعلوي للتجارة واال�ستثمار �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141491 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات الفنادق .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :فندق �سماء م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/9 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141492 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بهارات ،توابل .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ن�سائم عربي الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/9 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141493 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
النقل اجلوي ،النقل بال�سيارات ،النقل باحلافالت ،النقل مبراكب التنزه ،النقل ،نقل
ركاب ،النقل البحري ،نقل امل�سافرين ،خدمات االنتقال ،ت�أجري الطائرات ،ت�أجري حافالت،
خدمات ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة الإجتاه الواحد العاملي للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/9 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141494 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
لبا�س القدم ،جوارب طويلة� ،أردية �سروالية ،لفاعات من ري�ش ،قبعات �أغطية للر�أ�س،
جوارب وكولونات� ،أحذية ذات �ساق طويلة� ،أحذية ن�صفية� ،شياالت للمالب�س� ،أحذية ذات
�أربطة ،ياقات مالب�س ،ياقات للتدفئة ،قمي�صوالت �سرتات ن�سوية ق�صرية� ،سراويل حتتية،
قبعات �ضيقة� ،صدارات مالب�س داخلية ،مالب�س كتانية ،واقيات من ال�شم�س� ،أحزمة
مالب�س� ،شاالت ،مباذل� ،سرتات ،عباءات الكهنة ،فرعات الأحذية ،نعال داخلية �ضبانات،
قم�صان ،مالب�س ،قطع حديدية للأحذية� ،أثواب �ضيقة ،م�شدات للن�ساء ،مالب�س جاهزة،
�سراويل للأطفال� ،أغطية للأذنني مالب�س ،ربطات عنق ،فرعات لبا�س القدم ،بنطلونات
ق�صرية مالب�س ،بنطلونات� ،أو�شحة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة الإجتاه الواحد العاملي للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/9 :
-83-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1376

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141551 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات تبخري عطور ،عطور� ،صناعة عطور .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة الفي�ض للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141554 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ور�شة �أملنيوم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نا�صر بن �سليمان بن محمد العزري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان  :اخلدمات ال�صناعية ,واليـة نــزوى� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141555 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إر�شاد التدريب .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مكتب طموح م�سقط خلدمات التدريب �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141560 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�إر�شاد التدريب� ,إعادة التدريب املهني ،تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب ,التوجيه املهني
ن�صائح تعليمية �أو تدريبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أطياب لتكنولوجيا الأغذية واخلدمات التجارية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141561 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صحون فناجني(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملعدات الفنادق واملطاعم واملطابخ)،
مقايل(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة ملعدات الفنادق واملطاعم واملطابخ) ،فرا�شي
تنظيف ،ع�صارات فواكه غري كهربائية للغايات املنزلية� ،صواين من الورق لغايات منزلية،
�أواين خزف �صيني ،ك�ؤو�س ،فاردات للمالب�س� ،أواين تواليت ،حلقات مناديل� ،صناديق
للحلويات� ،أوعية مطبخ� ،أواين مطبخ ،مالقط غ�سيل� ،أكواب من الورق �أو البال�ستيك،
مالعق حتريك الطعام �أثناء الطبخ ،مالعق للمثلجات ،طاجني (�أواين طهي) غري
كهربائية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة �أحمد عادل �أحمد �شجنعة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/12 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141562 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مواد حاكة للأ�سنان ،مواد ل�صق لأطقم الأ�سنان ،مالغم للأ�سنان ،مطهرات ،مطاط
لأغرا�ض طب الأ�سنان ،م�ستح�ضرات �صيدالنية ،مادة ح�شو الأ�سنان ،مواد ب�صمة للأ�سنان،
الكيه للأ�سنان� ،صمغ م�صطكاوي للأ�سنان ،بور�سالن لأطقم الأ�سنان ،غ�سوالت فم لغايات
طبية ،معجون الأ�سنان الدوائي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :العناية الطبيـة الفائقة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141563 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
ت�صفيف ال�شعر والتجميل للن�ساء .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :عهود الهنائية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/10 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141564 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
اخلياطة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة عالية املا�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/10 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141565 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صابون ,م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام ،م�ستح�ضرات مكياج ،م�ستح�ضرات جتعيد
ال�شعــر ،م�ستح�ضــرات جتمــيل للرم ــو�ش ،م�ستح�ضــرات تلميــع ملمعات ,م�ستح�ضرات
جتميل ،م�ستح�ضرات �إزالة املكياج ،بخور ،م�ستح�ضرات تنظيف ،م�ستح�ضرات تبخري
عطور,م�ستح�ضرات جتميل احلواجب ،م�ستح�ضرات العناية بالأظافر ،قطع من �صابون
الزينة ،م�ستح�ضرات للإ�سمرار م�ستح�ضرات جتميل�,أعواد البخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة اوفل الهند�سية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/11 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141567 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،ن�شر مواد الدعاية والإعالن ،عر�ض ال�سلع ،دعاية و�إعالن،
خدمات عر�ض عامة ،ترويج املبيعات للآخرين ،خدمات توفري �أو ت�أمني للآخرين �شراء
�سلع وخدمات لأعمال �أخرى,عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة،
ت�سويق ،ت�أجري منا�صب للبيع .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :التالل الربونزية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141570 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
مالب�س للريا�ضة البدنية ،مالب�س ريا�ضة اجلمباز� ،أحذية للريا�ضة ،قم�صان داخلية
للريا�ضة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :و�سام للريا�ضة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/12:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141571 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�ستح�ضرات مكياج ،زيوت عطرية ،زيوت لغايات التجميل ،زيوت لغايات التنظيف ،زيوت
للعطور والروائح .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ما�سة الفلورنتني العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/ 12:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141572 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بخور ،خال�صات زهور عطور,عطور� ،أعواد البخور ،معطر هواء مع �أعواد (عيدان) خ�شبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :نرج�س الداخلية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/13:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141594 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�أجهزة ذاكرات حا�سوب� ،أجهزة حا�سوب ،برامج حا�سوب م�سجلة ،لوحات مفاتيح لأجهزة
احلا�سوب� ،أجهزة ملحقة باحلا�سوب� ،شا�شات عر�ض �أجزاء حا�سوب 00090613 ،برامج
مراقبة برامج حا�سوب ,ف�أرة �أدوات طرفية للحا�سوب,طابعات ت�ستخدم مع �أجهزة احلا�سوب،
برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ,برامــج �ألعــاب حا�سوب ،تطبيقــات برجميــات
احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،عتاد احلا�سوب ،من�صات لربامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة
للتحميل� ،أجهزة مراقبة ،لأغرا�ض غري طبية .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :شركة وادي رونب املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش�.ش.و
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/13:
-90-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1376

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141596 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات ال�سيارات (بيع مركبات م�ستعملة) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع �أحمد ال�شعيلي احلديثـ ــة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/13:

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141597 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صيانة و�إ�صالح ال�سيارات ،تلميع املركبات ،ت�شحيم املركبات .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :املهند وماجد للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/13:

-91-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1376

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141599 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
واقيات مالب�س(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعبايات الن�سائية وال�شيل)،
�شياالت للمالب�س(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعبايات الن�سائية وال�شيل)،
ياقات مالب�س(,البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعبايات الن�سائية وال�شيل)،
بران�س مالب�س(,البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعبايات الن�سائية وال�شيل)،
م�شدات للن�ساء(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعبايات الن�سائية وال�شيل)� ،شاالت
من الفرو(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعبايات الن�سائية وال�شيل) ،عباءات
ن�سائية(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعبايات الن�سائية وال�شيل) ،مالب�س
ن�سائية داخلية(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للعبايات الن�سائية وال�شيل) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة �أ�سطورة ال�شرق ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141643 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ن�سائم وادي قريات املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141672 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع مواد غذائية (حبوب ،قمح� ،سكريات) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�ؤ�س�سة خطوط البداية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141674 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع م�ستح�ضرات جتميل(بيع م�ستح�ضرات جتميل) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :م�شاريع �أمين ولدوادي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141675 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي واملطاعم .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أبو محمد العلوي و�شريكه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/15 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141678 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
تغليف ال�سلع ،ت�سليم الب�ضائع ،خزن الب�ضائع ،خدمات التعبئة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :البحر الأزرق ال�ساطع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/15 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141705 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الف�صول املميزة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141712 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات املقاهي(املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم � :أ�ضواء البريق
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141713 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
(النقل الربي للركاب باحلافالت ،الغري املنتظم) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الرماح اللوج�ستية خلدمات النفط والنقليات والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141723 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
م�صابيح كهربائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :الر�ؤية امل�ستقبلية ال�صاعدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141726 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
بيع مالب�س جاهزة .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ال�سماء ال�ساطعة للتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141727 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
هايرب ماركت .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :خالد بن حمد بن عبداللـه العلوي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/16 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141729 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
خدمات �صالونات التجميل ،خدمات ت�سريح ال�شعر ،امل�ساج التدليك ،العناية ب�أظافر
اليدين� ،إزالة ال�شعر بال�شمع.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :عبق الكاميليا للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/16 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141747 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
�صناعة عطور ،م�ستح�ضرات جتميل� ،صابون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :ح�صاد اخلليج للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141750 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
الغ�سيل والكي ،ملمع للغ�سيل والكي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :النخبة املبتكرة للخدمات والتجارة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/17 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم 141751 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات :
عر�ض ال�سلع(بيع املالب�س اجلاهزة والعطور وم�ستح�ضرات التجميل والبخوروالأحذية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم  :مل�سات الدار الأولى للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة  :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان � :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب 2020/12/17 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139766 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري �أجهزة الراديو والتلفزيون ,ت�أجري �أ�شرطة الفـيديو ,ت�أجري الأفالم ال�سينمائية,
ت�أجري اللعب ,ت�أجري امل�سجالت التلفزيونية باحلافظات ال�شريطية ,ت�أجري عمل فني,
ت�أجري كامريات الفـيديو ,ت�أجري م�سجالت ال�صوت ,ت�أجري معدات �إر�سال وا�ستقبال
ال�صوت ,ت�أجري معدات الت�صوير ال�سينمائي ,ت�أجري معدات اللعب ,ترجمة الأفالم ,تزويد
العار�ضني للفنانني ,تزويد امل�ستخدمني مبراجع لأغرا�ض الرتفـيه �أو الثقافة ,ت�سجيل
�أ�شرطة الفـيديو ,تف�سري لغة الإ�شارة ,تقدميم عرو�ض املنوعات ,تقدمي التقارير امل�صورة,
تقدمي خدمات قاعات الت�سلية ,تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفـيه ,تنظيم
املعار�ض لغايات ثقافـية �أو تعليمية ,تنظيم �أحداث كوزبالي الرتفـيه ,تنظيم جوالت
برفقة مر�شدين �سياحيني ,تنظيم حفالت ترفـيه ,تنظيم و�إدارة االجتماعات ,تنظيم و�إدارة
احلفالت املو�سيقية ,تنظيم و�إدارة احللقات الدر�أ�سية ,تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ,تنظيم و�إدارة
الندوات ,تنظيم و�إدارة ندوات ,تنظيم و�إدارة ور�شات العمل تدريب ,تنظيم وعقد منتديات
تعليمية املبا�شرة ,توفـري الأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو
بح�سب الطلب ,توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث
الفـيديو بح�سب الطلب ,توفـري الفـيديوهات غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ,توفـري
جتهيزات املتاحف عر�ض ومعار�ض ,توفـري ت�صنيفات للم�ستخدم للأغرا�ض الثقافـية
�أو الرتفـيهية ,حجز املقاعد للعرو�ض امل�سرحية ,خدمات الألعاب املقدمة مبا�شرة من
�شبكة حا�سوب ,خدمات التدري ــب التي توفرها �أجهزة متثيلية ,خدمات الرتبية والتعليم,
خدم ــات الت�سلي ــة ,خدم ــات املع�سكرات الريا�ضية ,خدمات املكتبات املتجولة ,خدمات
النوادي للرتفـيه �أو التعليم ,خدمات تعليمية مقدمة من ذوي االحتياجات اخلا�صة,
خدمات حدائق املالهي ,خدمات مرتجم اللغة ,خدمات مر�أ�سلي الأنباء ,خدمات مع�سكرات
العطالت للرتفـيه ,خدمات مكتبات الإعارة ,خدمات وكاالت التذاكر ترفـيه ,ر�سم الوجه,
عر�ض متثيليات حية ,عرو�ض �سينمائية ,كتابة الن�صو�ص ,معرفة كيفـية النقل تدريب,
معلومات عن اال�ستجمام ,معلومات عن الرتبية والتعليم ,معلومات عن الرتفـيه ,ن�شر
الكتب ,ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية على الإنرتنت ,ن�شر الن�صو�ص خالف ن�صو�ص
الدعاية والإعالن ,و�سائل اال�ستجمام توفـري ,ا�ستئجار املدربني ,الإنتاج امل�سرحي ,الإر�شاد,
التدريب العملي عر�ض ,الرتجمة ,الرتفـيه التلفزيوين ,الرتفـيه بالراديو ,الت�صوير
الفوتوغرافـي ,التوجيه املهني ن�صائح تعليمية �أو تدريبية ,اخلدمات الثقافـية �أو التعليمية
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�أو الرتفـيهية التي تقدمها املعار�ض الفنية ,الن�شر املكتبي الإلكرتوين� ,إنتاج الأفالم،
بخالف الأفالم الإعالنية� ,إنتاج العرو�ض امل�سرحية� ,إنتاج برامج الراديو والتلفزيون,
�إر�شاد التدريب� ,إعادة التدريب املهني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :متحف امل�ستقبل �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق اخلام�س ،مكتب ملك �أبراج ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139769 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تنظيم رحالت بحرية ,توفـري تعليمات ال�سياقة لغايات ال�سفر,
حجز مقاعد ال�سفر ,حر�أ�سة امل�سافرين ,خدمات اال�ستخدام
امل�شرتك لل�سيارات ,خدمات ال�سيارات ,خدمات النقل الرتياد الأماكن ال�سياحية ,خدمات
تغليف الهدايا ,التخزين ,التخزين املادي للبيانات �أو امل�ستندات املحفوظة �إلكرتونيا,
احلجز لل�سفر ,احلجز للنقل ,العتالة التحميل والتنزيل ,النقل ,النقل اللوجي�ستي ,النقل
النهري ,النقل بالرتام ,النقل باحلافالت ,النقل بال�سكك احلديدية ,النقل بال�سيارات,
النقل بال�صنادل ,النقل ب�سيارات الأجرة ,النقل مبراكب التنزه ,النقل بوا�سطة العبارات,
النقل بوا�سطة القوارب ,ت�أجري ال�سيارات ,ت�أجري القوارب ,ت�أجري الكراجات ,ت�أجري
املركبات ,ت�أجري امل�ستودعات ,ت�أجري �أماكن وقوف ال�سيارات ,تخزين الأمتعة ,ترتيب
الرحالت ال�سياحية ,ترتيب ت�أ�شريات ال�سفر ووثائق ال�سفر للأ�شخا�ص امل�سافرين �إلى
اخلارج ,ت�أجري �أنظمة املالحة ,ت�أجري حاويات التخزين ,ت�أجري كر�أ�سي املقعدين ,جتديد
�آالت البيع ,جتريب الطائرات بدون طيار املدنية ,ترتيب خدمات نقل الركاب للآخرين عرب
تطبيق عرب الإنرتنت ,ت�سليم الب�ضائع ,ت�سليم الر�سائل ,ت�سليم الطرود ,تغليف الب�ضائع,
تغليف ال�سلع ,خزن الب�ضائع ,دفع �أجرة ال�شحن فـي ميناء الو�صول ,معلومات التخزين,
معلومات النقل ,معلومات مرورية ,مواقف ال�سيارات ,نقل امل�سافرين ,نقل النفائ�س حتت
احلر�أ�سة ,نقل ركاب.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :متحف امل�ستقبل �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق اخلام�س ،مكتب ملك �أبراج ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139771 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
وحدات حتكم لألعاب الفـيديو ,ورق تداول للألعاب ,ورق لعب �شدة,
غرف للدمى ,فرفـرية �أو نحلة لعب ,قبعات احلفالت الورقية,
قفازات بي�سبول ,قفافـيز لعبة الغولف ,قفافـيز للألعاب ,قوالب بناء لعب ,كرات ثلج ,كرات
�صغرية للعب ,كرات لعب ,كرات للعب ,ل�صاقات حلقائب الغولف ,لعب الداما ,لعب �أطفال
مح�شوة ,لعبة ال�سهام ,لعبة القناين اخل�شبية ,لعبة الرند الزهر ,مركبات �صغرية ,مركبات
لعب ,مركبات لعب يتم التحكم فـيها عن بعد ,م�ضارب غولف ,م�ضارب للألعاب ,مفرقعات
للحفالت هدايا للحفالت ,مالب�س للدمى ,مناذج لعب ,هدايا للحفالت ,هواتف نقالة
لعب ,دمى ماتريو�شكا ,دمى متحركة ,رقع �شطرجن� ,سكوترات دراجات تدفع بالرجل ,لعب,
طائرات بدون طيار لعب ,طائرات ورقية ,عجني للعب ,عدادات �أقرا�ص ,للعب ,عدد مقيا�س
منوذجية لعب ,عرجون (قطعة خ�شبية معقوفة) ,اجزة للألعاب الإلكرتونية بخالف تلك
املعدة لال�ستعمال مع �أجهزة �أو �شا�شات عر�ض خارجية� ,أجهزة ركوب فـي املعار�ض� ,أجهزة
�سحر لعب� ,أحاجي ال�صور املقطوعة� ,أح�صنة هزازة� ,أدوات للريا�ضة البدنية� ,أ�سرة للدمى,
�أقرا�ص طائرة لعب� ,أقنعة الكارنفال� ,أقنعة م�سرحية� ,ألعاب� ,ألعاب الدومينو� ,ألعاب بناء,
�ألعاب �شطرجن� ,ألعاب قابلة للنفخ لأحوا�ض ال�سباحة� ,ألعاب لوحية� ,ألعاب م�صنوعة من
املخمل� ,ألعاب منزلية ,املهجونغ لعبة �صينية� ,ألواح ج�سمية� ,ألواح ركوب الأمواج� ,آالت
�ألعاب الفـيديو� ,آالت ت�سلية تعمل اتوماتيكيا وبالنقد� ,أجهزة �ألعاب فـيديو محمولة� ,أجهزة
توجيه لألعاب الفـيديو� ,أجهزة لعبة فـيديو� ,أدوات التحكم فـي جهاز اللعب الإلكرتونية,
�أدوات حتكم للعب� ,أدوات قابلة للنفخ لتطفو فـي حو�ض ال�سباحة� ,أقنعة لعب� ,أكواخ اللعب,
�ألعاب� ,ألعاب اخلدع العملية� ,ألعاب على �شكل م�ستح�ضرات جتميل� ,ألعاب محمولة مع
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�شا�شات الكري�ستال ال�سائل� ,ألعاب محمولة و�ألعاب مزودة بوظائف ات�صاالت� ,إن�سان �آيل
لعبة ,بيوت للدمى ,متاثيل لعب ,خيام اللعب ,دمى ,دمى للحيوانات الأليفة ,دمى للدببة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :متحف امل�ستقبل �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق اخلام�س ،مكتب ملك �أبراج ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139773 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س داخلية ما�صة للعرق ,مالب�س ريا�ضة اجلمباز ,مالب�س كتانية ,مالب�س لراكبي
الدراجات ,مالب�س للحفالت التنكرية ,مالب�س للريا�ضة البدنية ,مالب�س لل�شاطئ,
مالب�س م�ضادة للماء ,مالب�س مطرزة ,مالب�س من الورق ,مناديل مخرمة مناديل للرقبة,
نطق ,نعال داخلية �ضبانات ,لبا�س القدم ,لوازم القبعات ,مباذل ,مباذل ا�ستحمام ,مراييل
مالب�س ,م�شدات لل�صدر ,معاطف ,معاطف خارجية� ,شاالت� ,صدارات� ,صدريات للأطفال
غري م�صنوعة من الورق� ,صنادل� ,صنادل ا�ستحمام ,طماقات �أغطية لل�ساق ,عمائم,
ف�ساتني ,ف�ساتني بلوز ,قبعات ,قبعات ا�ستحمام ,قبعات �أغطية للر�أ�س ,قبعات ورقية مالب�س,
قفازات بال �أ�صابع ,قفازات للتزلج ,قفافـيز مالب�س ,قم�صان ,قم�صان داخلية للريا�ضة,
قم�صان ق�صرية  -الأكمام ,قم�صان للريا�ضة ,قم�صان ن�صف كم تي � -شريت ,قمي�صوالت
�سرتات ن�سوية ق�صرية ,كعوب للأحذية �أو اجلوارب ,كيمينو ,مالب�س ,مالب�س تقليدية,
مالب�س جاهزة ,مالب�س جلدية ,مالب�س خارجية ,مالب�س داخلية كتانية� ,أو�شحة لتغطية
الر�أ�س ,بذالت ,بران�س مالب�س ,جوارب طويلة ,جوارب ق�صرية ,جوارب وكولونات ,جيوب
مربعة ,بزات نظامية� ,أثواب �سباحة� ,أثواب �ضيقة� ,أثواب ف�ضفا�ضة� ,أثواب من ال�صوف
مالب�س� ,أحذية� ,أحذية للريا�ضة� ,أحذية لل�شاطئ� ,أحزمة للنقود مالب�س� ,أحزمة مالب�س,
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�أخفاف� ,أربطة ر�أ�س مالب�س� ,أردية �سروالية� ,أزياء للخدم� ,أغطية ر�أ�س لال�ستحمام,
�أغطية لالذنني مالب�س ,الكابات ,املالب�س املدموجة بالإ�ضاءة� ,أو�شحة� ,أحذية ذات �ساق
طويلة ,بنطال �ضيق ال�سراويل ,بنطلونات ,بيجامات ,برييهات قبعات م�ستديرة م�سطحة,
تريكو �ألب�سة ,تنانري ,تنانري حتتية ,تنانري مع ثراويل مخفـية حتتها ,جاكيتات مقلن�سة,
جاكيتات مالب�س ,جاكيتات من ال�صوف مالب�س ,ربطات عنق� ,ساري لبا�س هندي� ,سرتات,
�سراويل ا�ستحمام� ,سراويل حتتية� ,سراويل داخلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :متحف امل�ستقبل �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق اخلام�س ،مكتب ملك �أبراج ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139775 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زجاجات ,زجاج بالغ النقاء� ,سالل لغايات منزلية� ,سالل جمهزة للنزهات مبا فـيها
ال�صحون� ,شمعدانات� ,صحون �أطباق� ,صحون للخ�ضراوات� ,صحون للزبدة� ,صحون
لل�صابون� ,صناديق تربيد محمولة غري كهربائية� ,صناديق خبز� ,صناديق زجاجية� ,صناديق
للحلويات� ,صناديق للوجبات اخلفـيفة� ,صواين لغايات منزلية� ,صواين لي�ست من الورق
وال من الن�سيج ,علب النوافذ ,علب �شاي ,علب �صابون ,علب طعام ,عيدان تنظيف الأ�سنان,
غاليات غري كهربائية ,غاليات قهوة غري كهربائية ,فتاحات �سدادات الفلني ،كهربائية
وغري كهربائية ,فتاحات قوارير ،كهربائية وغري كهربائية ,فرا�شي ,فرا�شي �أ�سنان ,فرا�شي
�أ�سنان كهربائية ,ف�سيف�ساء زجاجية ،لي�ست للبناء ,قدور خزفـية ,قفازات الفرن ,قفافـيز
لغايات منزلية ,قوارير ,قوارير تربيد ,قواعد �أو �صواين ملوزع الزيوت العطرية ,قوالب
باردة لتربيد الأغذية وامل�شروبات ,قوالب كيك ,قوالب للطهي ,قوالب مكعبات الثلج,
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كرات حلفظ ال�شاي ,ك�سارات جوز ,ك�ؤو�س ,ك�ؤو�س �شرب ,الفتات من اخلزف ال�صيني �أو
الزجاج ,مباخر للطيب �أو العطور ,مزهريات ,م�صابيح حامالت ,ال�شموع ,مفار�ش لي�ست
من الورق وال من الن�سيج للموائد ,مفار�ش مو�ضعية لي�ست من الورق وال من الن�سيج,
موزعات الزيوت العطرية غري موزعات الأعواد املرتونية وغري �إلكرتونية ,هياكل ن�صفـية
من اخلزف ال�صيني� ،أو ال�سرياميك� ،أو اخلزف� ،أو الفخار� ،أو الزجاج ,بلور �أواين زجاجية,
حتف فنية من اخلزف ال�صيني� ،أو ال�سرياميك� ،أو اخلزف� ،أو الفخار� ،أو الزجاج ,متاثيل
�صغرية من اخلزف ال�صيني� ،أو ال�سرياميك� ،أو اخلزف� ،أو الفخار� ،أو الزجاج ,متاثيل من
اخلزف ال�صيني� ،أو ال�سرياميك� ،أو اخلزف� ،أو الفخار� ،أو الزجاج ,حافظات �سوائل ,حافظات
�سوائل عازلة ,حافظات �سوائل لل�شرب للريا�ضة ,حامالت بطاقات قوائم الطعام ,حامالت
مناديل للمائدة ,حاويات لال�ستعمال املنزيل �أو للمطبخ ,ح�صاالت غري معدنية على �شكل
حيوانات ,ح�صالة ,حقائب تواليت ,حلى من اخلزف ال�صيني ,حوجالت زجاجية �أوعية,
خزف ,خزفـيات لغايات منزلية� ,أباريق� ,أباريق �شاي� ,أدوات قطع الكعك املحلى الب�سكويت,
�أطباق� ,أطباق مائدة� ,أطباق ورقية� ,أطقم �أوعية الطهي� ,أطقم �شاي �أواين مائدة� ,أطقم
قهوة �أواين مائدة� ,أقداح� ,أكواب للبي�ض� ,أكواب من الورق �أو البال�ستيك� ,أكيا�س ثابتة
درجة احلرارة� ,أنابيب بال�ستيكية مل�ص ال�شراب� ,أواين خزف �صيني� ,أواين زجاج� ,أواين
زجاجية مطلية� ,أواين طهي غري كهربائية� ,أواين عميقة لل�سلطة� ,أواين فخارية� ,أواين
لغايات منزلية� ,أواين مطبخ� ,أوعية� ,أوعية الكعك املحلى� ,أوعية زهور� ,أوعية �شرب� ,أوعية
طهي� ,أوعية عزل حراري للم�شروبات� ,أوعية فلفل� ,أوعية حلفظ وحمل �أدوات التجميل,
�أوعية مطبخ� ,أوعية معزولة حراريا� ,أوعية معزولة حراريا للأطعمة� ,أم�شاط.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :متحف امل�ستقبل �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق اخلام�س ،مكتب ملك �أبراج ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139776 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أحجار �شبه كرمية� ,أحجار كرمية� ,أحزمة ل�ساعات اليد� ,أدوات قيا�س الوقت الدقيقة,
�أ�ساور م�صنوعة من ن�سيج مطرز جموهرات� ,أ�شغال فنية من معادن نفـي�سة� ,أقراط� ,آليات
ال�ساعات� ,أ�ساور جموهرات ,متاثيل �صغرية من معادن نفـي�سة ,متائم جموهرات ,حلقات
للمفاتيح مفاتيح م�شقوقة بها حلي �صغرية �أو �سال�سل �صغرية للزينة ,حلقات م�شقوقة من
معادن نفـي�سة للمفاتيح ,حلي �صغرية ل�سال�سل املفاتيح ,حلي �صغرية للمجوهرات ,حلي من
الكهرمان الأ�سود ,حماالت مفاتيح قابلة لل�سحب (قابلة للطي) ,خرز ل�صنع املجوهرات,
خوامت جموهرات ,خيوط ذهبية جموهرات ,خيوط ف�ضية جموهرات ,خيوط من معادن
نفـي�سة جموهرات ,دبابي�س حلي ,دبابي�س ربطات العنق ,دبابي�س للزينة جموهرات ,دبابي�س
جموهرات ,ذهب غري م�شغول �أو مطرق ,زمامات مرابط ,لأكمام القم�صان� ,ساعات,
�ساعات توقيت� ,ساعات �شم�سية� ,ساعات كبرية� ,ساعات كبرية و�ساعات كهربائية� ,ساعات
منبهة� ,ساعات نووية متناهية الدقة� ,ساعات يد� ,سبائك ت�شكيل من معادن نفـي�سة� ,سبائك
من معادن نفـي�سة� ,سال�سل �ساعات� ,صناديق من معادن نفـي�سة ,علب �ساعات ,علب لإهداء
ال�ساعات ,علب لإهداء املجوهرات ,علب لل�ساعات ,علب للمجوهرات ,ف�ضة غري م�شغولة
�أو مطرقة ,ف�ضة مغزولة �أ�سالك ف�ضية ,قطع نقدية ,قالئد �سل�سلية جموهرات ,قالئد
جموهرات ,كرونو�سكوبات م�ؤقتات �إلكرتونية ال�ضبط ,كرونوغرافات م�ؤقتات م�سجلة,
�ساعات ,كرونومرتات م�ؤقتات دقيقة ,لآلئ جموهرات ,لفات حلفظ املجوهرات ,لوازم
ل�صنع املجوهرات ,ما�س ,جموهرات ,م�سبحة ,م�سكوكات نحا�سية ,م�شابك ربطات العنق,
معادن نفـي�سة غري م�شغولة �أو ن�صف م�شغولة ,ميداليات ,ميداليات كبرية جموهرات,
ن�صب من معادن نفـي�سة ,نيا�شني �أو �أو�سمة من معادن نفـي�سة ,هياكل جذعية من معادن
نفـي�سة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :متحف امل�ستقبل �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق اخلام�س ،مكتب ملك �أبراج ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139777 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجميات حا�سوب م�سجلة ,مناظري ثنائية ,من�شورات �إلكرتونية قابلة للتفريغ ,من�صات
لربامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتحميل ,من�صات مالئمة للكمبيوتر املحمول,
مهايئات كهربائية ,مواد امل�صادر الرئي�سية للتيار الكهربائي �أ�سالك وكبالت ,موازين,
برجميات لألعاب الكمبيوتر قابلة للتحميل ,بطاريات ،كهربائية ,بطاريات انود ,بطاريات
�شم�سية ,بطاريات غلفانية ,بطاقات الدارات املتكاملة بطاقات ذكية ,بطاقات بال�ستيكية
للمفاتيح ،م�شفرة ,بطاقات بيانية �إلكرتونية للب�ضائع ,بطاقات ذاكرة لأجهزة �ألعاب
الفـيديو ,بطاقات مغناطي�سية م�شفرة ,بطاقات هوية ممغنطة ,بكرات لف للت�صوير
الفوتوغرافـي ,بواتق مخربية ,بو�صالت اجتاهية ,بو�صالت للقيا�س ,موا�سري �أ�سالك
كهربائية ,موزعات اجلرعات ,موزعات تذاكر ,مو�صالت �أ�سالك كهربائية ,مو�صالت
كهرباء ,م�ؤ�شرات �إلكرتونية �ضوئية ,م�ؤ�شرات الكمية ,م�ؤ�شرات درج ــة احلرارة ,م�ؤ�شرات
درجة احلرارة ،لال�ستخدام غ ـ ــري الطبـ ــي ,ميكرو�سكوبـ ــات جماهـ ــر ,ميكروفونات,
ميكروفونات هواتف ,نظارات ب�صرية ,نظارات ثالثية الأبعاد ,نظارات ذكية ,نظارات
�شم�سية ,نظارات مكربة ب�صرية� ,أثاث م�صنوع خ�صي�صا للمختربات� ,أثقال� ,أثقال ر�صا�صية
خليوط ال�سرب� ,أجهزة ات�صال داخلي� ,أجهزة اختبار لي�ست لغايات طبية� ,أجهزة �إر�سال
�إ�شارات �إلكرتونية� ,أجهزة �إر�سال ال�صور تلغرافـيا� ,أجهزة ا�ست�شراب لال�ستخدام املخربي,
�أجهزة �إ�ضاءة وم�ضية للت�صوير الفوتوغرافـي ,بيومرتات �أجهزة قيا�س درجات احلرارة
املرتفعة ,حتميل ملفات ال�صور ,حتميل ملفات املو�سيقى ,حتميل نغمات للهواتف النقالة,
ترانز�ستورات �إلكرتونية ,تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ,تل�سكوبا ,تل�سكوبات
ك�أ�سرة ,تلغرافات �أجهزة ,تلغرافات ال�سلكية ,متاثيل �إنعا�ش �أجهزة تعليمية ,ثنائيات
الإ�شعاع امل�ضيئة  ,LEDثريمو�ستات منظمات احلرارة ,ثريمومرتات موازين حرارة ,لي�ست
لغايات طبية ,ثيودوليتات �أجهزة لقيا�س الزوايا ,و�سائط تخزين بيانات ب�صرية ,و�سائط
تخزين بيانات مغناطي�سية ,و�صالت كهربائية ,و�صالت للخطوط الكهربائية ,نظارات
واقية للألعاب الريا�ضية ,نظائر القطب ال�سلبي ,نواقل ،كهربائية ,نوتة مو�سيقية
�إلكرتونية قابلة للتنزيل ,هواتف خلوية ,هواتف ذكية ,هواتف فـيديو ,هواتف ال�سلكية,
هواتف محمولة ,واجهات �سمعية ,واقيات �أ�سنان للريا�ضة ,واقيات ر�أ�س للريا�ضة ,وحدات
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تقطري للتجارب املخربية ,وحدات معاجلة مركزية معاجلات ,ورنيات مقايي�س متناهية
الدقة� ,أجهزة املودم� ,أجهزة �إنذار� ,أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة� ,أجهزة بيتاترون� ,أجهزة بينية
لأجهزة احلا�سوب� ,أجهزة حتديد املدى� ,أجهزة حتكم عن بعد� ,أجهزة حتليل الغذاء� ,أجهزة
حتليل الهواء� ,أجهزة حتليل كهربائي� ,أجهزة ترجمة �إلكرتونية جيبية� ,أجهزة ت�سجيل
الزمن� ,أجهزة ت�سجيل ال�صوت� ,أجهزة ت�سجيل امل�سافات� ,أجهزة ت�شخي�ص لي�ست لغايات
طبية� ,أجهزة ت�شغيل �أقرا�ص فـيديو رقمية� ,أجهزة ت�شغيل الأ�سطوانات� ,أجهزة ت�شغيل
الأقرا�ص املدجمة� ,أجهزة تعليم �سمعية وب�صرية� ,أجهزة تعليمية� ,أجهزة تقطيع �شرائح
دقيقة� ,أجهزة تلفزيونية ,جهاز مراقبة الأطفال ,جهاز مراقبة الأطفال بالفـيديو ,جوازات
�سفر �إلكرتونية ,جوازات �سفر بيومرتية (عن طريق الب�صمة) ,حا�سبات جيب ,حافظات
للهواتف الذكية ,حامالت لت�سجيل ال�صوت ,حاويات للعد�سات الال�صقة ,حقائب مكيفة
للحوا�سب املحمولة ,حلقات معايرة ,حوا�سيب الزبون النحيف ,حوا�سيب لوحية ,حوا�سيب
محمولة ,حوا�سيب ميكن ارتدا�ؤها� ,أجهزة تنظيم احلرارة� ,أجهزة تنظيم كهربائية� ,أجهزة
لطباعة املخططات والت�صاميم الزرقاء� ,أجهزة لالقمار �صناعية� ,أجهزة ليزر لي�ست
لغايات طبية� ,أجهزة مراقبة ،لأغرا�ض غري طبية� ,أجهزة معاجلة البيانات� ,أجهزة ملحقة
باحلا�سوب� ,أجهزة نداء ال�سلكي� ,أجهزة ن�سخ ال�صوت� ,أجهزة نقل ال�صوت� ,أجهزة هاتف,
�أجهزة هليوغرافـية� ,أجهزة و�أدوات ب�صرية� ,أجهزة و�أدوات كيميائية� ,أجهزة و�أدوات
للأغرا�ض الفلكية� ,أجهزة و�أدوات للعلوم الفـيزيائية� ,أجهزة و�أدوات م�ساحة� ,أجهزة و�أدوات
مالحية� ,أجهزة واقية من احلوادث لال�ستخدام ال�شخ�صي� ,أجهزة و�آالت �سرب الأعماق,
�أجهزة وزن� ,أجهزة ومعدات �إنقاذ� ,أحوا�ض مخربية� ,أدوات اختبار الغاز� ,سواقة فال�ش
� ,USBسيكلوترونات م�سرعات حلقية� ,شا�شات �إ�سقاط� ,شا�شات �إلكرتونية رقمية� ,شا�شات
عر�ض �أجزاء حا�سوب� ,شا�شات فلورية� ,شا�شات فـيديو� ,شا�شات لعر�ض الفـيديو ميكن
ارتدا�ؤها� ,شا�شات للت�صوير الفوتوغرافـي� ,شبكات للبطاريات� ,شبه مو�صالت� ,شرائح
جينات� ,أجهزة حا�سوب� ,أجهزة حيود جمهريات� ,أجهزة راديو� ,أجهزة ر�صد وم�سح خرائطي
�أو م�ساحي� ,أجهزة �سرب بال�صدى� ,أجهزة �سبكرتو�سكوبات مك�شاف طيفـي� ,أجهزة
�سترييو�سكوب منظار جم�سم� ,أجهزة �شحن البطاريات� ,أجهزة عالية الرتدد� ,أجهزة عر�ض,
�أجهزة عر�ض ال�شرائح� ,أجهزة قيا�س� ,أجهزة قيا�س ارتفاع الأج�سام الطائرة� ,أجهزة قيا�س
االرتفاع� ,أجهزة قيا�س الرتدد� ,أجهزة قيا�س التغاير املغناطي�سي ,خوامت ذكية ,خوذ واقية,
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خيوط ال�سرب ,خيوط متييز للأ�سالك الكهربائية ,خيوط للنظارات ,دارات متكاملة,
دارات مطبوعة ,دارات مقارنة ,دعامات للت�صوير الذاتي �أحادية الأرجل ويدوية اال�ستعمال,
دالئل ت�شغيل �أدوات قيا�س ,دواليب توزيع كهربائية ,دينامومرتات �أجهزة قيا�س القوة,
�أجهزة قيا�س الثقل النوعي لللنب� ,أجهزة قيا�س ال�سطوح� ,أجهزة قيا�س ال�سكر� ,أجهزة
قيا�س ال�ضغط� ,أجهزة قيا�س الطاقة� ,أجهزة قيا�س الطول املوجي� ,أجهزة قيا�س الكثافة,
�أجهزة قيا�س الكثافة الب�صرية� ,أجهزة قيا�س اللزوجة� ,أجهزة قيا�س امللوحة� ,أجهزة قيا�س
تقو�س العد�سات� ,أجهزة قيا�س دقيقة� ,أجهزة قيا�س رطوبة اجلو� ,أجهزة قيا�س �سرعة
الرياح� ,أجهزة قيا�س �شدة التيار الكهربائي� ,أجهزة قيا�س كثافة الهواء� ,أجهزة كهربائية
لتبديل التيار الكهربائي� ,أجهزة كهربائية مانعة للت�شوي�ش ,رجل �آيل لأغرا�ض التعليم,
رجل �آيل للمختربات ,رجل �آيل للمراقبة لأغرا�ض �أمنية ,ر�سومات قابلة للتحميل للهواتف
النقالة ,رقاقة بيولوجية ,رقائق دارات متكاملة ,روبوتات التواجد عن بعد (ا�ستخدام
تكنولوجيا الواقع االفرتا�ضي و خا�صة للتحكم عن بعد فـي الآالت �أو للم�شاركة الوا�ضحة
فـي الأحداث البعيدة) ,ريو�ستات ناظمات التيار ,زجاج ب�صريات� ,ساعات ذكية� ,سبورة
تفاعلية �إلكرتونية� ,سال�سل للنظارات� ,سال�سل مفاتيح �إلكرتونية بو�صفها �أجهزة حتكم
عن بعد� ,سلع ب�صرية� ,سماعات الر�أ�س� ,سماعات الواقع االفرتا�ضي� ,سماعات هواتف,
�أجهزة الإ�ستقبال والإر�سال� ,أجهزة امل�ساعدة ال�شخ�صية الرقمية� ,أجهزة حتديد مواقع
الأقمار ال�صناعية ,قوامي�س �إلكرتونية محمولة باليد ,كاثودات ,كامريات الت�صوير
احلراري ,كامريات ت�صوير �سينمائي ,كامريات فـيديو ,كامريات للت�صوير الفوتوغرافـي,
كبالت �ألياف ب�صرية ,كبالت كهربائية ,كبالت متحدة املحور ,كوا�شف ,الفتات رقمية,
الفتات نيونية ,لبادات الف�أرة ,لفافات تخزين �ألعاب الفـيديو� ,أدوات در�أ�سات كونية� ,أدوات
ر�سم هند�سي� ,أدوات ر�صد� ,أدوات �سمتية� ,أدوات قيا�س� ,أدوات قيا�س كهربائية� ,أدوات
مالحية� ,أ�ساور تعريف مغناطي�سية مرمزة ,ا�سطوانات الفونوغراف� ,إ�شارات �آلية� ,أ�شرطة
ت�سجيل ال�صوت� ,أ�شرطة فـيديو� ,صحون برتي� ,صدرية �سالمة عاك�سة� ,صناديق بطاريات,
�صناديق م�صنوعة خ�صي�صا للأجهزة والأدوات الفوتوغرافـية� ,صور كرتونية متحركة,
�صور جم�سمة� ,ضمادة (ح�شوة) للأذن خا�صة ل�سماعات الر�أ�س� ,أطقم غري يدوية للهواتف,
�أغطية للمخارج الكهربائية� ,أقرا�ص ب�صرية� ,أقرا�ص مدجمة �سمعية  -ب�صرية� ,أقرا�ص
مدجمة لذاكرة القراءة فقط� ,أقرا�ص مرنة� ,أقرا�ص مغناطي�سية ,اقفال كهربائية� ,أقالم
�إلكرتونية وحدات عر�ض ب�صري� ,أقنعة واقية ,الثنائيات الع�ضوية الباعثة لل�ضوء ,الرموز
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االنفعالية التي ميكن تنزيلها للهواتف املحمولة ,ال�صمام الثنائي الباعث لل�ضوء� ,أنابيب
اختبار ,عتاد احلا�سوب ,عدادات اخلطى ,عد�سات ب�صرية ,عد�سات ل�صور ال�سيلفـي ,عد�سات
م�ضخمة ,علب �أ�شرطة فـيديو ,علب للنظارات ,ف�أرة �أدوات طرفـية للحا�سوب� ,أنابيب م�ص,
�أواين زجاجية مدرجة� ,آالت حا�سبة� ,آالت ر�صد جوي� ,أجهزة ات�صاالت على �شكل جموهرات,
قارنات معدات معاجلة البيانات ,قارئات �شيفرات الأعمدة ,قارئات كتب �إلكرتونية ,قارئات
معدات معاجلة بيانات ,قاطع للتيار الكهربائي عن بعد ,قفازات البيانات (جهاز يرتدى
مثل القفازات ،ي�سمح بالتالعب اليدوي لل�صور فـي الواقع االفرتا�ضي) ,قفازات للوقاية
من احلوادث ,قواب�س وم�آخذ و�أدوات تو�صيل �أخرى و�صالت كهربائية� ,أجهزة توجيه
لال�ستخدام مع حا�سوب غري تلك امل�ستعملة لألعاب الفـيديو� ,أجهزة ذاكرات حا�سوب,
�أجهزة ك�شف بالأ�شعة دون احلمراء� ,أجهزة لإ�سقاط لوحات املفاتيح االفرتا�ضية� ,أجهزة
محمولة لتقفـي الن�شاط� ,أجهزة نظام حتديد املواقع العاملي  ,GPSلوحات �إعالنات
�إلكرتونية ,لوحات مفاتيح لأجهزة احلا�سوب ,ما�سحات معدات معاجلة بيانات ,جم�سمات
وقوف ال�سيارات ,جمموعات مهاتفة ال�سلكية ,محافظ �إلكرتونية قابلة للتحميل ,محددات
قيا�س� ,أحزمة الوزن للغوا�صني ,محطات بطاقة ائتمان (�أجهزة تتفاعل مع بطاقات الدفع
لإجراء حتويالت مالية �إلكرتونية ,محطات �شحن املركبات الكهربائية ,محطات طرفـية
تفاعلية مزودة ب�شا�شة مل�س ,مخترب مركزي ,مر�سالت لالت�صال عن بعد ,برامج حا�سوب
برجميات قابلة للتنزيل ,برامج حا�سوب م�سجلة ,برامج �شا�شة التوقف للحا�سوب ،م�سجلة
�أو قابلة للتحميل ,برامج مراقبة برامج حا�سوب ,برامج م�سجلة لت�شغيل احلا�سوب,
مكربات �صوت ,مكرب ال�صوت الفرعي ,مالب�س م�صنعة خ�صي�صا للمختربات ,منا�صب
ثالثية القوائم للكامريات� ,أ�سورة مو�صولة �أجهزة قيا�س� ,أ�شرطة الهاتف اخلليوي� ,أغ�شية
واقية مخ�ص�صة ل�شا�شات احلوا�سيب� ,أغ�شية واقية مخ�ص�صة للهواتف الذكية� ,أغطية
عد�سات� ,أغلفة لأجهزة امل�ساعدة ال�شخ�صية الرقمية� ,أغلفة للحوا�سيب اللوحية� ,أغلفة
للهواتف الذكية ,م�ساند ر�سغ لال�ستخدام مع �أجهزة احلا�سوب ,م�ستقبالت �سمعية
وب�صرية ,م�سجالت �صغرية احلجم ,م�سجالت فـيديو ,م�سكوكات �أمنية �أجهزة ت�شفـري,
م�شغالت الأقرا�ص لأجهزة احلا�سوب ,م�شغالت و�سائط محمولة ,م�صوبات فوتوغرافـية,
�أكمام للحوا�سب املحمولة� ,ألواح �شم�سية لإنتاج الكهرباء� ,أنابيب تنف�س للغط�س� ,إطارات
�صور �إلكرتونية� ,إن�سان �آيل ذو موا�صفات ب�شرية وذكاء ا�صطناعي ,بارومرتات �أجهزة
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قيا�س ال�ضغط اجلوي ,برامج �ألعاب حا�سوب ,معادالت �أجهزة �صوتية ,معاجلات بيانات
�صغرية ,معدات �إر�سال لالت�صال عن بعد ,معدادات ,مغناطي�سات ,مغناطي�سات للزينة,
مفاتيح الت�شفـري القابلة للتحميل ال�ستقبال و�إنفاق عملة م�شفرة ,مفكرات �إلكرتونية,
مفكرة فـي �شكل حا�سوب �صغري ,مقاب�س كهربائية ,مقايي�س .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :متحف امل�ستقبل �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق اخلام�س ،مكتب ملك �أبراج ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139778 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات املطاعم ،خدمات املقاهي ،خدمات مطاعم تقدمي
الوجبات اخلفـيفة ،خدمات الكافترييات ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة جنات انرتنا�شونال تريدينج �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 331178 :ر�أ�س اخليمة ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140010 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س ،لبا�س القدم ،القبعات (�أغطية الر�أ�س) .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يوفوريك انوفـي�شنز برايفت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 313 /7 :ات�ش ان ات�ش  ،17مكتب بريد كوالتارا 673655 -كرياال ,الهند
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/15 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140669 :
فـي الفئة  27من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سجاد ،الب�سط ،احل�صر ،مفار�ش احل�صري ،م�شمع فر�ش الأر�ضيات ،مواد �أخرى لتغطية
الأر�ضيات ،املعلقات اجلدارية غري الن�سيجية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ال�سجاد املميز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140670 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن ،عر�ض ال�سلع عرب و�سائل االت�صاالت لأغرا�ض البيع بالتجزئة وبخا�صة
ال�سجاد واملوكيت وفر�ش الأر�ضيات واملعلقات اجلدارية غري الن�سيجية ،توزيع العينات،
تنظيم املعار�ض للأغرا�ض التجارية ،ترويج املبيعات ل�صالح الغري ،اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ال�سجاد املميز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� ,112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/9 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان

				

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140816 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل� ,صناعة عطور ,غ�سول لو�شن ،لل�شعر� ,صابون.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فورايفر ميك اب للتجارة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،123244 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140817 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن� ,إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ,معاجلة الإدارة التجارية لرتخي�ص
�سلع وخدمات الغري ,خدمات التذكري باملواعيد وظائف مكتبية ,خدمات برجمة املواعيد
وظائف مكتبية ,ن�سخ االت�صاالت وظائف مكتبية ,عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات
البيع بالتجزئة ,خدمات توفـري �أو ت�أمني للآخرين �شراء �سلع وخدمات لأعمال �أخرى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فورايفر ميك اب للتجارة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،123244 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140818 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�شاي ،القهوة ،فلفل حلو� ،سان�سون ،م�ستح�ضرات عطرية للطعام ،قهوة ا�صطناعية،
�صودا اخلبيز (بيكربونات ال�صود لأغرا�ض الطهو) ،منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت
العطرية (منكهات) ،م�شروبات �أ�سا�سها ال�شاي ،منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية،
توابل �سلطة ،خال�صات للمواد الغذائية ،عدا اخلال�صات الإيرثية والزيوت العطرية،
منكهات بخالف الزيوت العطرية ،منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت العطرية ،منكهات
للكيك بخالف الزيوت العطرية ،منكهات بخالف الزيوت العطرية ،منكهات للم�شروبات
بخالف الزيوت العطرية ،منكهات للكيك بخالف الزيوت العطرية ،دقيق ،منتجات طحن
الدقيق ،خال�صات للمواد الغذائية ،عدا اخلال�صات الإيرثية والزيوت العطرية� ،أع�شاب
ب�ساتني محفوظة (توابل) ،زجنبيل (بهار) ،ع�سل نحل ،كت�شاب (�صل�صة) ،مايونيز ،جوزة
الطيب ،رقائق �شوفان ،فلفل (توابل) ،دقيق بطاطا للطعام ،توابل ،بهارات ،ن�شا للطعام،
�صل�صة بندورة ،كركم للطعام ،فانيال (منكهة) ،فانيلني (بديال للفانيال) ،خل.
-114-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1376

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة عمان للمنتجات الزراعية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 54 :ر.ب ،113 :محافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141022 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور ،م�ستح�ضرات جتميل ،كرميات جتميلية ،ماء الكولونيا ،خال�صات �أثريية ،زيوت
عطرية ،زيوت �أثريية ،خال�صات زهور (عطور) ،عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور� ،أيونون
(عطر) ،زيت اليا�سمني ،زيوت عطرية من الليمون ،خال�صة النعناع (زيت عطري) ،نعناع
ل�صناعة العطور ،زيوت للعطور والروائح ،مزيجات من �أوراق الورد املجففة املعطرة (روائح
طيبة) ،ماء معطر ،خ�شب معطر .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ال�شيخ محمد �سعيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،133 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141023 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور ،م�ستح�ضرات جتميل ،كرميات جتميلية ،ماء الكولونيا ،خال�صات �أثريية ،زيوت
عطرية ،زيوت �أثريية ،خال�صات زهور (عطور) ،عنا�صر �أ�سا�سية لعطور الزهور� ،أيونون
(عطر) ،زيت اليا�سمني ،زيوت عطرية من الليمون ،خال�صة النعناع (زيت عطري) ،نعناع
ل�صناعة العطور ،زيوت للعطور والروائح ،مزيجات من �أوراق الورد املجففة املعطرة (روائح
طيبة) ،ماء معطر ،خ�شب معطر .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة ال�شيخ محمد �سعيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،133 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان

				

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141548 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
لبادات جلي لأغرا�ض املطبخ� ،إ�سفنج جلي لفرك اجللد ،مرذات لي�ست لأغرا�ض طبية،
�أحوا�ض داخلية لرتبية الأحياء املائية� ،أغطية لأحوا�ض تربية الأحياء املائية� ،أدوات
كهربائية جلذب وقتل احل�شرات� ،أوتوكالفات (طناجر �ضغط) غري كهربائية� ،أحوا�ض
ا�ستحمام للأطفال (قابلة للحمل) ،زبديات� ،أواين� ،سالل للإ�ستخدام املنزيل ،مالعق
خفق ت�ستخدم فـي املطبخ ،مناف�ض لل�سجاد (كونها لي�ست �آالت) ،خفاقات غري كهربائية،
�أوعية معزولة حراريا للم�شروبات� ،صناديق نفايات� ،أحوا�ض ماء للطيور� ،أقفا�ص طيور،
خالطات غري كهربائية للأغرا�ض املنزلية� ،ألواح كي ،قرب �أو دالء ،قوالب (مو�سعات)
للأحذية� ،أوعية �أو قوارير من القرع الياب�س ،فتاحات قوارير ،قوارير� ،صناديق للحلويات،
�صناديق زجاجية� ،صناديق معدنية ل�صرف املناديل الورقية ،علب �صابون� ،سالل خبز
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(منزلية)� ،صناديق خبز� ،ألواح خبز� ،شعر احليوانات اخل�شن (ل�صنع الفرا�شي) ،مكان�س،
فرا�شي ،فرا�شي كهربائية (ما عدا �أجزاء الآالت) ،فرا�شي لتنظيف ال�صهاريج واحلاويات،
مواد ل�صنع الفرا�شي ،جلد للتنظيف ،حارقات للطيب �أو العطور ،هياكل ن�صفـية من
اخلزف ال�صيني �أو الفخار �أو الزجاج� ،أزرار كالبية� ،صواين� ،أقفا�ص للحيوانات املنزلية،
قوالب كيك� ،شمعدانات ،طفايات �شموع ،حلقات �شموع ،مكان�س �سجاد ،علب للأم�شاط،
�سخانات ،خزفـيات للأغرا�ض املنزلية� ،أوعية تبول ،جلود �شمواه للتنظيف ،حلى من
اخلزف ال�صيني� ،أعواد الأكل ،مناخل خبث الأفران (�أواين منزلية)� ،أدوات تنظيف
(يدوية) ،مما�سح (قما�ش) للتنظيف ،قما�ش كتان للتنظيف� ،أدوات �إغالق �أغطية الأوعية،
قطع قما�ش لغ�سل الأر�ضيات ،مالقط غ�سيل ،فاردات للمالب�س ،قطع قما�ش للتنظيف،
خالطات كوكتيل ،مر�شحات غري كهربائية للقهوة ،مطاحن يدوية للقهوة� ،أباريق ترويق
للقهوة غري كهربائية� ،أطقم قهوة (�أدوات مائدة)� ،صناديق تربيد محمولة غري كهربائية،
�أم�شاط� ،أم�شاط كهربائية� ،أكيا�س تزيني احللويات (�أكيا�س حلويات)� ،أوعية لال�ستعمال
املنزيل �أو للمطبخ� ،أدوات قطع الكعك املحلى (الب�سكويت)� ،أوعية الكعك املحلى� ،أ�سياخ
�شوي معدنية� ،أواين طهو غري كهربائية ،مربدات (دالء الثلج) ،مربدات محمولة غري
كهربائية� ،أجهزة لتربيد الأطعمة حتتوي على موائع تبادل حراري للأغرا�ض املنزلية،
فتاحات �سدادات الفلني� ،أغطية حلفظ حرارة �إبريق ال�شاى� ،أدوات جتميل ،نفاية قطن
للتنظيف� ،أغطية لل�صحون� ،أغطية غري م�صنوعة من الورق لأوعية الزهور� ،أواين
فخارية ،قواعد لقوارير اخلل والزيت ،بلور (�أواين زجاجية)� ،أكواب للبي�ض� ،أكواب
للفواكه� ،أكواب من الورق �أو البال�ستيك� ،ألواح تقطيع للمطبخ ،م�صافق ،مقايل جموفة
غري كهربائية ،داجمانات (زجاجة �ضخمة التجويف)� ،أجهزة �إزالة الروائح الكريهة
لال�ستخدام ال�شخ�صي� ،صحون (�أطباق)� ،أوعية ت�صريف لل�صابون� ،أطباق مائدة ت�ستخدم
ملرة واحدة ،مطاحن منزلية غري كهربائية ،ك�ؤو�س �شرب ،ق�صبة (م�صا�صة) لل�شرب� ،أوعية
�شرب ،منا�شر جتفـيف للغ�سيل ،مناف�ض غبار الأثاث� ،أجهزة غري كهربائية لنف�ض الغبار،
�أواين خزفـية ،زجاج مطلي باملينا� ،أوعية مركبة ،فرا�شي للحواجب ،دالء م�صنوعة من
قما�ش من�سوج ،مناف�ض غبار من الري�ش� ،سخانات غري كهربائية لر�ضاعات الأطفال� ،ألياف
زجاجية بخالف امل�ستخدمة للعزل �أو للن�سيج ،قواعد للكوي ،خيوط للأ�سنان� ،أوعية زهور،
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مقايل� ،أقماع� ،سيليكا زجاجية (ب�ضائع �شبه م�شغولة) بخالف امل�ستخدمة للبناء ،قفازات
لأعمال احلدائق ،مكاب�س ثوم (�أواين مطبخ)� ،أوعية زجاجية مكورة (�أواين)� ،أغطية
زجاجية ،قوارير زجاجية (�أوعية) ،زجاج لنوافذ املركبات (منتج �شبه جاهز) ،زجاج يحتوي
على مو�صالت كهربائية دقيقة� ،أوعية زجاجية (داجمانات)� ،سدادات زجاجية ،زجاج غري
م�شغول �أو �شبه م�شغول (ب�إ�ستثناء زجاج املباين)� ،صوف الزجاج بخالف امل�ستخدم للعزل،
فاردات للقفازات ،قفازات للأغرا�ض املنزلية ،قفازات للتلميع� ،أوعية غراء� ،أقداح ،مبا�شر
(�أواين منزلية)� ،صواين �شوي (�أواين طهو) ،منا�صب لل�شوايات� ،شوايات (�أواين طهو)،
�شعر للفرا�شي ،حامالت للزهور والنباتات (لتن�سيق الزهور) ،حامالت ورق التواليت،
قرون �شرب� ،أباريق �ساخنة (غري م�سخنة كهربائيا) ،دالء ثلج ،مربى داخلي للأحياء
الربية ،م�صائد ح�شرات� ،أغطية �ألواح كي (م�شكلة)� ،أكيا�س ثابتة درجة احلرارة� ،أدوات
خلع الأحذية� ،أباريق ،غاليات غري كهربائية ،خالطات مطبخ غري كهربائية� ،أواين مطبخ،
قواعد ل�سكاكني املائدة ،فرا�شي زجاج امل�صابيح ،جلود مدبوغة للتلميع� ،أطقم م�شروبات،
�صناديق ق�ش (�أحوا�ض) للحيوانات املنزلية� ،صناديق للوجبات اخلفـيفة� ،أواين من خزف
�إيطايل� ،أدوات لإزالة املكياج ،معالف للحيوانات ،حامالت بطاقات قوائم الطعام ،علب
طعام ،مطاحن يدوية للأغرا�ض املنزلية ،مالعق خلط (�أواين مطبخ) ،قوالب مكعبات
الثلج ،قوالب (�أواين مطبخ) ،مع�صرة للمما�سح ،ف�سيف�ساء زجاجية لي�ست للبناء ،م�صائد
فئران ،حامالت مناديل ،بي�ض �أع�شا�ش (�صناعي)� ،آالت يدوية لرتقيق العجني ،فوهات
خراطيم املياه ،فوهات لأوعية ر�ش املياه ،لبادات للتنظيف ،قطاعات للمعجنات ،مطاحن
فلفل يدوية� ،أوعية فلفل ،بخاخات عطور� ،سالل جمهزة للنزهات (مبا فـيها ال�صحون)،
�صواين فطائر ،ح�صاالت �صغرية ،زجاج لوحي (مادة خام)� ،أطباق ملنع احلليب من الفوران،
�شفاطات لتنظيف امل�صارف املغلقة� ،أجهزة و�آالت تلميع غري كهربائية للأغرا�ض املنزلية،
مواد تلميع (لإعطاء ملعان) (ما عدا امل�ستح�ضرات والورق واحلجر)� ،أواين خزف �صيني،
�أغطية للأوعية� ،أطواق دواجن ،قطن ذر م�ساحيق التجميل ،زجاج م�سحوق للزخرفة،
مكاوي �أو مكاب�س بناطيل ،مما�سح للتنظيف ،ق�ضبان وحلقات للمنا�شف� ،أطواق للطيور،
ا�سطوانات فرد العجني (منزلية) ،زبديات �سلطة� ،أوعية ملح ،مالحات� ،صحون فناجني،
مغارف (�أدوات مائدة) ،فرا�شي تنظيف� ،أطقم مائدة (�أطباق) ،قواعد لفرا�شي احلالقة،
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فرا�شي حالقة ،فرا�شي للأحذية ،كرتات (لبي�سات) للأحذية ،غرابيل (�أواين منزلية)،
مناخل (�أواين منزلية) ،الفتات من اخلزف ال�صيني �أو الزجاج� ،سيفونات للماء املكربن،
�أجهزة امت�صا�ص الدخان للأغرا�ض املنزلية ،حامالت �صابون ،مالوق (�أواين مطبخ)،
�أطقم بهارات ،حامالت �إ�سفنج� ،إ�سفنج للأغرا�ض املنزلية� ،صنابري ،مر�شات ل�سقاية
الزهور والنباتات� ،أدوات ر�ش� ،سلك جلي للتنظيف ،م�صافـي للأغرا�ض املنزلية� ،سكريات،
محاقن ل�سقاية الزهور والنباتات� ،أطباق مائدة� ،أدوات مائدة (بخالف ال�سكاكني وال�شوك
واملالعق) ،فرا�شي قطرية طويلة املقب�ض ،مغارف قطع احللوى ،كرات لل�شاي ،علب �شاي،
�أوعية لنقع ال�شاي� ،أطقم �شاي ،م�صافـي �شاي� ،أوعية معزولة حراريا للأطعمة ،مكاوي
�أو مكاب�س لأربطة العنق ،فرا�شي تواليت ،حقائب تواليت� ،أوعية ت�صريف ورق التواليت،
�إ�سفنج تواليت� ،أواين تواليت ،فرا�شي �أ�سنان ،فرا�شي �أ�سنان كهربائية ،حامالت نكا�شات
�أ�سنان ،نكا�شات �أ�سنان� ،صواين للأغرا�ض املنزلية� ،صواين من الورق للأغرا�ض املنزلية،
�صواين ق�ش (للحيوانات الأليفة) ،منا�صب ثالثية القوائم (�أواين مائدة) ،جـرار� ،أواين
للأغرا�ض املنزلية ،قوارير خوائية ،علب جتميل جمهزة ،مزهريات� ،أوعية معدنية ل�صنع
املثلجات وامل�شروبات املثلجة� ،ألياف من زجاج ال�سيليكا غري م�ستخدمة فـي الن�سيج،
محم�صات غري كهربائية لكعكة الوفل� ،ألواح غ�سيل ،قطع قما�ش لغ�سل الأر�ضيات� ،أحوا�ض
غ�سيل� ،سالل النفايات الورقية� ،أجهزة مائية لتنظيف الأ�سنان واللثة� ،أوعية لر�ش املياه،
�أدوات �سقاية� ،أجهزة غري كهربائية لل�صقل بال�شمع� ،أدوات غري كهربائية لتلميع الأحذية
بال�شمع ،خفاقات غري كهربائية للأغرا�ض املنزلية� ،أ�صي�ص النافذة ،نفايات �صوفـية
للتنظيف ،حتف فنية من اخلزف ال�صيني �أو الفخار �أو الزجاج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة متوين ال�شرق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 11035 :جدة  ،21453اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141549 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أوراق م�صنوعة من الورق �أو البال�ستيك لتغليف الأطعمة� ،أختام عناوين� ،آالت كتابة
العناوين� ،أ�شرطة ال�صقة للقرطا�سية �أو للأغرا�ض املنزلية ،بكرات للأ�شرطة الال�صقة
(لوازم مكتبية) ،مواد ل�صق (غراء) للقرطا�سية �أو للأغرا�ض املنزلية ،لوحات �إعالنات
من الورق �أو الورق املقوى� ،ألبومات ،تقاومي ،بطاقات �إعالن (قرطا�سية)� ،أدوات للر�سم
املائي ،مناذج للمهند�سني املعماريني� ،أطباق للألوان املائية للفنانني� ،أطال�س� ،أكيا�س ورقية
مخروطية� ،أكيا�س (مغلفات و�أجربة) من الورق �أو البال�ستيك للتعبئة� ،أكيا�س للطبخ
با�ستخدام فرن امليكروويف� ،أكيا�س نفايات من الورق �أو البال�ستيك ،كرات دوارة لأقالم
الر�ؤو�س الدوارة ،مراييل من الورق للأطفال ،حافظات للورق ال�سائب ،عينات بيولوجية
ت�ستخدم فـي الفح�ص املجهري (مواد تدري�س)� ،سبورة (�ألواح تدري�س) �سبورات� ،أجهزة
و�آالت جتليد الكتب (معدات مكتبية) ،مواد جتليد الكتب ،م�ساند كتب ،كتيبات ،م�ؤ�شرات
للكتب ،كتب� ،أغطية قوارير من الورق املقوى �أو الورق ،علب لأقالم احلرب ،علب من الورق
املقوى �أو الورق ،ورق بال�ستيكي ذو فقاعات (للف �أو التغليف) ،خزانات للقرطا�سية (لوازم
مكتبية) ،قوائم ح�سابية ،كنفا للر�سم الزيتي ،مواد من الورق املقوى� ،أنابيب من الورق
املقوى ،علب للأختام ،كتالوجات (دليل م�صور) ،طبا�شري للطباعة احلجرية ،حامالت
طبا�شري ،طبا�شري و�ضع العالمات� ،سبحات (خرز)� ،أقالم فحم ،م�ؤ�شرات غري �إلكرتونية
للخرائط ،محافظ دفاتر ال�شيكات� ،صور حجرية ملونة� ،أ�شرطة �سيجار� ،ألواح ذات
م�شابك ،م�شابك ت�ستخدم فـي املكاتب ،م�شابك للنقود� ،صحون من الورق ،م�صافـي قهوة
من الورق ،فرجار للر�سم ،لوحات ل�صف حروف الطباعة ،م�صفات حروف الطباعة� ،أ�شرطة
حرب لطابعات الكمبيوتر� ،أ�شرطة وبطاقات من الورق لت�سجيل برامج الكمبيوتر ،ورق
ن�سخ (قرطا�سية) ،حرب ت�صحيح (للت�صوير ال�شم�سي)� ،أ�شرطة ت�صحيح (لوازم مكتبية)،
�أغلفة للكتب �أو الر�سائل (قرطا�سية)� ،أوعية من الورق للكرميات ،طابعات غري كهربائية
لبطاقات االئتمان ،قطاعات الورق (لوازم مكتبية) ،ر�سوم بيانية� ،أوعية �صرف للأ�شرطة
الال�صقة (لوازم مكتبية) ،حامالت للوثائق (قرطا�سية)� ،صفائح للوثائق لال�ستخدام
املكتبي ،بطانات لل�سراويل من الورق (�سواء كانت معطرة �أو غري معطرة) ،مواد ر�سم،
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�أوراق حرب للنا�سخات� ،أربطة مطاطية للمكاتب ،ورق ملخطط القلب الكهربائي� ،صفائح
حروف مر�سبة كهربائيا ،ت�صاميم للتطريز ،كلي�شيهات ،هياكل �صغرية من الورق املعجن،
ملفات (لوازم مكتبية) ،رقائق بال�ستيكية ال�صقة قابلة للتمدد حلزم املواد ،مواد تر�شيح
(ورقية)� ،أغطية واقية للأ�صابع (لوازم مكتبية)� ،أعالم من الورق ،مناذج (مطبوعة)،
�آالت ختم الر�سوم لال�ستخدام املكتبي ،م�ساند �ألواح حروف الطباعة ،خرائط جغرافـية،
مح�سات جتزيع (�أم�شاط تخطيط) ،مطبوعات تخطيطية ،ن�سخ تخطيطية ،بطاقات
تهنئة� ،أقم�شة ال�صقة لأغرا�ض القرطا�سية� ،صمغ (مواد ال�صقة) للقرطا�سية �أو للأغرا�ض
املنزلية� ،أدوات دمغ يدوية ،مناديل من الورق ،م�ساند لأيدي الر�سامني ،مناذج مخطوطات
للن�سخ� ،صناديق قبعات من الورق املقوى ،مقاطع �أن�سجة لأغرا�ض التدري�س ،محافظ
جوازات ال�سفر ،بكرات دهان منزلية� ،صفائح مقاومة للرطوبة من الورق �أو البال�ستك
لتغليف الأطعمة ،ورق �صحي ،بطاقات دليلية (قرطا�سية) ،فهار�س ،حرب ،ق�ضبان حرب،
خزانات �أقالم احلرب� ،أ�شرطة حتبري� ،صفائح حتبري لآالت ن�سخ الوثائق ،بطاقات غري
م�صنوعة من الن�سيج� ،صواين الر�سائل ،حجارة للطباعة احلجرية� ،أ�شغال طباعة حجرية
فنية ،ورق م�ضيء ،جمالت (دوريات)� ،أقالم لو�ضع العالمات ،قطع ورق مخرم لك�ؤو�س
البرية� ،أجهزة و�آالت نا�سخة ،طني للت�شكيل ،قوالب لطني الت�شكيل (مواد الفنانني) ،مواد
للت�شكيل� ،شمع للت�شكيل بخالف امل�ستخدم لأغرا�ض طب الأ�سنان ،مواد مرطبة لل�سطوح
الال�صقة (لوازم مكتبية)� ،أجهزة لرتكيب ال�صور الفوتوغرافـية ،مناديل من الورق لإزالة
م�ستح�ضرات التجميل ،مناديل من الورق للموائد ،ن�شرات �إخبارية دورية� ،أ�سنان �أقالم،
�أ�سنان �أقالم من الذهب ،دفاتر� ،أجهزة ترقيم ،طبعات للمحو ،خرامات مكتبية ،لوازم
مكتبية عدا الأثاث ،لوحات زيتية مقلدة ،مواد تغليف م�صنوعة من الن�شا ،ورق تغليف،
علب �ألوان (مواد مدر�سية)� ،صواين ر�سم ،فرا�شي دهان �أو تلوين� ،صور زيتية (ر�سوم)
ب�إطار �أو بدون �إطار ،لوحات لألوان الر�سامني ،كر�أ�سات ،بنتوغراف (�أدوات ن�سخ الت�صاميم
والر�سوم) (معدات ر�سم) ،ورق ،م�شابك للورق ،ورق لآالت الت�سجيل� ،سكاكني للورق (�أدوات
قطع) (لوازم مكتبية)� ،صفائح من الورق (قرطا�سية)� ،آالت تقديد الورق (لال�ستخدام
املكتبي) ،ثقاالت ورق� ،أقالم تلوين ،معاجني للقرطا�سية �أو للأغرا�ض املنزلية ،مناذج
تف�صيل للخياطة ،مناذج تف�صيل ل�صنع املالب�س ،م�شابك لأقالم احلرب ،م�ساحات �أقالم
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احلرب ،حامالت �أقالم الر�صا�ص� ،آالت بري �أقالم الر�صا�ص (كهربائية �أو غري كهربائية)،
�أقالم ر�صا�ص ،حامالت �أقالم احلرب� ،أقالم حرب (لوازم مكتبية) ،بطاقات مثقبة لنول
جاكارد ،كلي�شيهات محفورة �ضوئيا ،م�ساند لل�صور الفوتوغرافـية� ،صور فوتوغرافـية
(مطبوعة)� ،إعالنات من الورق �أو الورق املقوى ،مفار�ش مو�ضعية من الورق ،خطط
(مخططات) ،رقائق بال�ستيكية للتغليف ،مواد بال�ستيكية للت�شكيل� ،صور �أ�شخا�ص ،طوابع
بريد ،بطاقات بريدية� ،إعالنات كبرية ،من�شورات مطبوعة ،جداول مواعيد مطبوعة،
�أغطية للطابعات غري م�صنوعة من الن�سيج ،رقائق خ�شبية للطابعات� ،أجهزة طباعة
متنقلة (لوازم مكتبية)� ،صور مطبوعة (مطبوعات) ،بيانات �إعالنية� ،أ�سطوانات للآالت
الكاتبة ،ممحايات مطاط ،م�ساطر ر�سم ،لوازم مدر�سية (قرطا�سية) ،كا�شطات (مماحي)
للمكاتب ،مركبات ختم لأغرا�ض القرطا�سية� ،أختام توثيق ،رقائق ختم� ،شمع ختم� ،أ�شرطة
تلقائية الل�صق للقرطا�سية �أو للأغرا�ض املنزلية� ،أوراق لف من ال�سيليلوز امل�ستخل�ص،
واقيات من املحو ،واقيات �أو �أغطية ورقية ،الفتات من الورق �أو الورق املقوى ،ورق ف�ضي،
�أقالم ر�صا�ص �أردوازية ،بكرات للف �أ�شرطة التحبري ،زوايا ر�سم ،ختامات حتبري الأختام،
م�ساند للأختام ،طبعات (�أختام) ،م�ساند لأقالم احلرب و�أقالم الر�صا�ص ،م�شابك �سلكية
للمكاتب ،مكاب�س امل�شابك ال�سلكية (لوازم مكتبية) ،معجون ن�شا (ال�صق) للقرطا�سية �أو
للأغرا�ض املنزلية ،حجر �صابوين (طبا�شري للخياطني) ،حروف طباعة من الفوالذ،
�أقالم حرب فوالذية ،علب ل�صفائح الإ�ستن�سل� ،صفائح �إ�ستن�سل (قرطا�سية) ،ل�صاقات
(قرطا�سية) ،بيا�ضات من الورق للموائد� ،أغطية من الورق للموائد ،مفار�ش ورقية لأواين
املائدة ،رقع للبطاقات الدليلية ،مواد تدري�س (عدا الأجهزة) ،دبابي�س للر�سم ،تذاكر،
منا�شف من الورق ،قما�ش ا�ست�شفاف� ،إبر ا�ست�شفاف لأغرا�ض الر�سم ،ورق �إ�ست�شفاف ،مناذج
�إ�ست�شفاف ،بطاقات جتارية عدا املخ�ص�صة للألعاب ،ر�سوم تنقل باالحتكاك (�صور معدة
للنقل)� ،صواين لفرز وعد النقود ،حروف و�أرقام الطباعة ،مفاتيح الآلآت الكاتبة� ،أ�شرطة
للآت الكاتبة� ،آالت كاتبة (كهربائية �أو غري كهربائية)� ،أجهزة نق�ش� ،صفائح ف�سكوزية
ل آ
للف� ،ألوان مائية (طالءات) ،ورق مقوى من لباب اخل�شب (قرطا�سية)� ،أغلفة ورقية
(قرطا�سية) ،ورق لف� ،أربطة مع�صم حلفظ �أدوات الكتابة ،فرا�شي كتابة ،علب (�أطقم)
كتابة ،طبا�شري الكتابة� ،أدوات كتابة ،ورق كتابة� ،ألواح �أردوازية للكتابة ،بر�شامات ،ورق
زوان (للر�سم واخلط ال�صيني).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة متوين ال�شرق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب،11035:جدة  ،21453اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141550 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أعمدة معدنية للإعالنات ،قنوات معدنية ملن�ش�آت التهوية والتكييف� ،سبائك من معادن
غري نفـي�سة� ،أملنيوم ،رقائق �أملنيوم� ،أ�سالك �أملنيوم� ،ألواح تثبيت ،مر�أ�سي ،حديد زاوي،
�أقفا�ص معدنية للحيوانات الربية ،م�صائد للحيوانات الربية ،معادن مقاومة لالحتكاك،
�سندانات� ،سندانات (محمولة) ،تعري�شات (تراكيب معدنية) ،لوح تدريع� ،ألواح درعية،
�أقفا�ص معدنية للطيور (تراكيب)� ،شارات معدنية للمركبات ،كرات فوالذية� ،أ�شرطة
معدنية لأغرا�ض الربط� ،أ�سالك �شائكة� ،أطواق معدنية للرباميل ،براميل معدنية،
حواجز ا�صطدام معدنية للطرق ،ق�ضبان معدنية لل�سكك احلديدية ،ق�ضبان مزالجية
معدنية� ،سالل معدنية� ،أحوا�ض ماء للطيور(تراكيب معدنية) ،منارات معدنية غري
م�ضيئة ،طرف ال�سندان املحدد ،دواليب معدنية للأ�سرة ،تراكيب معدنية للأ�سرة� ،أجر�أ�س،
م�شدات معدنية لل�سيور� ،أحزمة معدنية لربط الأمتعة ،ن�ضد معدنية للمالزم ،من�ش�آت
معدنية لإيقاف الدراجات ،براغي ربط معدنية للكبالت ،خيوط ربط معدنية للأغرا�ض
الزراعية� ،صناديق معدنية� ،أجهزة معدنية لإبعاد الع�صافـري تعمل بفعل الرياح ،نورات
(فلزات)� ،ألواح بناء معدنية ،م�سامري ملولبة م�سطحة ،مزاليج ،م�سامري ملولبة معدنية،
�أغطية معدنية للقوارير� ،أدوات �إغالق معدنية للقوارير ،مرابط معدنية للقوارير ،قوارير
(�أوعية معدنية) للهواء الغازي �أو ال�سائل امل�ضغوط ،مرابط معدنية لل�صناديق� ،أ�ساور
معدنية لتعيني الهوية فـي امل�ست�شفـيات ،دعامات قو�سية معدنية للبناء ،م�سامري �صغرية
الر�أ�س ،موا�سري متفرعة معدنية ،نحا�س �أ�صفر غري م�شغول �أو ن�صف م�شغول� ،سبائك
تنحي�س ،،برونز ل�شواهد القبور ،برونز (للأ�شغال الفنية)� ،أبازمي من معادن غري نفـي�سة
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(خردوات) ،مواد بناء معدنية ،تراكيب من نيكل-ف�ضة للمباين �أو الأثاث ،مواد تقوية
معدنية للبناء ،لوازم معدنية للمباين ،مباين معدنية ،مباين معدنية متنقلة� ،سدادات
معدنية ،عوامات �إر�ساء معدنية� ،أكواخ معدنية ،و�صالت معدنية غري كهربائية للكبالت،
م�شابك معدنية للكبالت واملوا�سري ،كبالت معدنية غري كهربائية ،كادميوم ،نوافذ �إطارية
معدنية� ،أغلفة معدنية لآبار البرتول ،قواعد معدنية للرباميل ،حنفـيات معدنية
للرباميل ،حديد �صب غري م�شغول �أو ن�صف م�شغول ،فوالذ �صب ،دواليب معدنية للأثاث،
�أ�سقف معدنية ،قنوات وموا�سري معدنية ملن�ش�آت التدفئة املركزية ،خزف فلزي� ،سال�سل
معدنية ،قوالب �صب للتربيد املفاجيء (لل�سباكة)� ،أغطية معدنية للمداخن� ،أوعية
معدنية للمداخن� ،أعمدة معدنية للمداخن ،مداخن معدنية ،حديد كرومي ،خامات كروم،
كروم ،طالءات معدنية للإن�شاءات واملباين ،م�شابك معدنية للكبالت واملوا�سري� ،أغطية
معدنية للحاويات ،م�شابك معدنية للمالب�س ،كوبلت (خام) ،جتهيزات معدنية للتوابيت،
�أطواق معدنية لربط املوا�سري ،معادن غري م�شغولة �أو ن�صف م�شغولة ،حاويات معدنية
للهواء الغازي �أو ال�سائل امل�ضغوط ،حاويات معدنية للوقود ال�سائل ،حاويات معدنية
(للتخزين والنقل) ،حلقات نحا�سية ،نحا�س غري م�شغول �أو ن�صف م�شغول� ،أ�سالك نحا�س
غري معزولة� ،إفريز معدين ،م�سامري خابورية معدنية ،و�صالت قارنة معدنية لل�سال�سل،
قامطات معدنية (كالبات)� ،ألواح معدنية للغط�س� ،أحوا�ض عائمة معدنية لإر�ساء القوارب،
�أطر معدنية للأبواب� ،أقفال للأبواب (غري كهربائية) ،جتهيزات معدنية للأبواب� ،أطر
معدنية للأبواب ،مطارق للأبواب ،فتاحات غري كهربائية للأبواب ،كا�شطات �أحذية
للأبواب ،نواب�ض للأبواب (غري كهربائية) ،م�صدات معدنية للأبواب� ،أبواب معدنية،
موا�سري ت�صريف معدنية ،م�صائد (�صمامات) معدنية لهواء املجاري� ،أر�ضيات من �ألواح
معدنية ،و�صالت مرفقية معدنية للموا�سري� ،سياجات معدنية للقبور ،م�سامري ذات
عراوي� ،أطواق معدنية لتثبيت املوا�سري� ،سياجات معدنية ،حلقات معدنية ،هياكل �صغرية
(متاثيل) من معادن غري نفـي�سة ،برادة معدنية ،عار�ضات و�صل (ق�ضبان معرت�ضة)،
جتهيزات معدنية للمباين ،جتهيزات معدنية لقنوات الهواء امل�ضغوط ،جتهيزات معدنية
للأثاث ،جتهيزات معدنية للنوافذ� ،شفهات معدنية (جلبات) ،ح�شوات معدنية للبناء،
حاويات عائمة معدنية� ،أر�ضيات معدنية ،رقائق �أملنيوم ،رقائق معدنية للف والتغليف،
كا�شطات للأحذية ،قوالب �سباكة معدنية ،حاجبات نار الفرن ،غالينا (خام) ،ف�ضة �أملانية،
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جرمانيوم ،عوار�ض معدنية ،جلو�سينيوم (بريليوم)� ،سبائك حلام ذهبية ،حواجز م�شبكة
معدنية� ،شواهد قبور معدنية ،حلمات ت�شحيم ،هياكل معدنية للبيوت الزراعية ،بيوت
زراعية معدنية متنقلة� ،شبكات معدنية ،درابزين �سياجي معدين ،جماري ت�صريف معدنية،
هفنيوم (�سل�شيوم) ،قيود للأيدي ،من�صات حتميل معدنية ،خردوات معدنية (�صغرية)،
مف�صالت معدنية ،كالبات (خردوات معدنية)� ،أطواق حديدية ،طوق فوالذي ،قوادي�س
معدنية (غري ميكانيكية) ،م�سامري حدوات ،قوالب معدنية للثلج ،م�سامري لأحذية
الت�سلق (كالبات ت�سلق) ،لوحات تعريف معدنية� ،إنديوم ،حواجز منخلية معدنية
للح�شرات ،م�شدات للأطواق احلديدية (حلقات �شد) ،حديد املوليبدنوم ،خامات حديدية،
حديد �سليكوين� ،ألواح حديدية ،حديد غري م�شغول �أو ن�صف م�شغول� ،أ�سالك حديدية،
م�صنوعات حدادة ،م�صنوعات حديدية للأبواب ،م�صنوعات حديدية للنوافذ� ،أباجورات
معدنية ،نوافـري معدنية ،مفاتيح ،حلقات من معادن غري نفـي�سة للمفاتيح ،مقاب�ض
معدنية� ،سالمل معدنية ،ق�ضبان مزالجية معدنية ،مزاليج معدنية� ،شباك معدنية،
ر�صا�ص غري م�شغول �أو ن�صف م�شغول� ،أحرف و�أرقام عدا �أحرف الطباعة من معادن غري
نفـي�سة ،ليمونيت ،م�شابك معدنية للكبالت (غري كهربائية) ،عتبات معدنية للأبواب،
�أحزمة معدنية للتعامل مع الأحمال� ،سيور معدنية للتعامل مع الأحمال ،ق�ضبان معدنية
لقيا�س �أحمال عربات ال�سكك احلديدية� ،شبكات حبال معدنية للتعامل مع الأحمال� ،أقفال
معدنية للحقائب� ،أقفال معدنية للمركبات� ،أقفال معدنية (غري كهربائية) ،م�شابك
معدنية ل�سيور الآالت ،مواد تقوية معدنية ل�سيور الآالت ،مغني�سيوم ،منغنيز� ،أغطية
معدنية لفتحات خطوط الأنابيب� ،شعب معدنية خلطوط الأنابيب� ،صواري معدنية،
مواد للطرق الدائمة املعلقة كعربات ال�سكك احلديدية ،خزائن معدنية لللحوم ،معادن
على �شكل م�سحوق ،قوالب معدنية للإفريز ،موليبدنوم ،ن�صب تذكارية معدنية ،مرابط
معدنية حلبال الإر�ساء� ،أحوا�ض معدنية خللط طني البناء ،م�سامري ،نيكل  -ف�ضة،
نيوبيوم ،حلمات ت�شحيم� ،صنابري معدنية ،لوحات معدنية للأرقام �صاموالت معدنية،
�ستائر خارجية معدنية ،حاويات معدنية للتعبئة� ،أغلفة من �صفائح ق�صديرية� ،أقفال ذات
حلقات� ،سقائف معدنية لر�ش الدهان ،من�صات معدنية للتحريك ،من�صات معدنية
للتحميل ،من�صات معدنية للنقل ،قواطع معدنية ،قوالب ر�صف معدنية� ،أوتاد معدنية،
موا�سري ماء معدنية ،دعائم معدنية� ،أعمدة معدنية للمباين ،م�سامري (خردوات) ،جلبات
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معدنية للموا�سري ،م�شابك معدنية للموا�سري ،موا�سري معدنية ،مواد تقوية معدنية
للموا�سري ،مواد �أنبوبية معدنية� ،أوتاد معدنية (معدات ت�سلق اجلبال) ،لوحات ت�سجيل
معدنية ،من�صات معدنية م�سبقة الت�صنيع ،خوابري معدنية ،محوالت ال�سكك احلديدية،
�أعمدة معدنية برك �سباحة (تراكيب معدنية) ،كالبات معدنية للأوعية ،علب حفظ،
م�ساند معدنية ،بكرات معدنية (بخالف امل�ستخدمة للآالت) ،معادن قدح �أو تلقائية
الإ�شتعال ،مواد معدنية لل�سكك احلديدية ،بكرات معدنية غري ميكانيكية للخراطيم
املرنة ،مواد �إن�شاء حرارية معدنية ،مواد ت�سليح معدنية للبناء ،مواد ت�سليح معدنية
للخر�سانة ،مواد ت�سليح معدنية ل�سيور الآالت ،م�سامري بر�شام معدنية ،من�صات معدنية
لإطالق ال�صواريخ ،ق�ضبان معدنية للتنحي�س واللحام� ،ستائر لفافة فوالذية� ،أغطية
معدنية للأ�سقف ،ح�شوات معدنية للأ�سقف ،مواد ت�سقيف معدنية ،حلقات معدنية
للحبال ،حبال معدنية ،بكرات معدنية للأبواب الإنزالقية ،خزائن حفظ الوثائق والأ�شياء
الثمينة (خزائن متينة) ،بكرات درابية� ،سقاالت معدنية ،حلقات لولبية� ،أغطية �إحكام
معدنية� ،أختمام ر�صا�ص لإحكام ال�سد ،ركائز م�ستعر�ضة معدنية� ،ألواح و�صفائح معدنية،
�أ�سافـني ،قوالب معدنية ل�صب اخلر�سانة� ،أغطية متحركة معدنية ،لوحات �إ�شارة معدنية
غري م�ضيئة وغري ميكانيكية ،الفتات معدنية� ،إ�شارات معدنية غري م�ضيئة وغري
ميكانيكية� ،إ�شارات معدنية غري م�ضيئة وغري ميكانيكية للطرق� ،صوامع معدنية� ،سبائك
ق�صدير مطلية بالف�ضة� ،سبائك حلام ف�ضية� ،ساحات تزلج (تراكيب معدنية) ،عوار�ض
معدنية لل�سكك احلديدية� ،شبكات حبال معدنية للتعامل مع الأحمال� ،سبائك حلام
ذهبية� ،أ�سالك معدنية للحام� ،أقفال ناب�ضية� ،أدراج معدنية لل�سالمل� ،سبائك فوالذية،
مباين فوالذية� ،صواري فوالذية ،موا�سري فوالذية� ،صفائح فوالذية� ،أ�شرطة فوالذية،
�أنابيب فوالذية ،فوالذ غري م�شغول �أو ن�صف م�شغول� ،أ�سالك فوالذية� ،أطواق تثبيت
معدنية ،حواجز معدنية ،م�شدات لل�سيور املعدنية (حلقات �شد) ،عار�ضات ارتكاز معدنية
(�أجزاء من ال�سالمل) ،م�سامري تنجيد ،خزانات معدنية ،تنتامل (معدن) ،حجريات معدنية
للهواتف العمومية ،حلقات �شد� ،أوتاد معدنية للخيام ،حلقات معدنية للحبال� ،ألواح ربط،
مرابط معدنية لل�سكك احلديدية ،بالط معدين ،ق�صدير ،علب ق�صدير ،رقائق ق�صدير،
�صفائح ق�صديرية� ،أغلفة من �صفائح ق�صديرية ،تيتانيوم ،حديد التيتانيوم� ،سبائك من
النحا�س والزنك ،قبور معدنية� ،أوعية �صرف ثابتة للمناديل ،واقيات معدنية للأ�شجار،
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م�شبكات معدنية ،بطانات معدنية� ،أنابيب معدنية ،تنج�سنت� ،أبواب دوارة ،موائد دوارة
(لل�سكك احلديدية)� ،صمامات معدنية ،بخالف �أجزاء الآالت ،زعانف معدنية لبيان حالة
الطق�س �أو اجتاه الريح ،مخالب معدنية للمالزم ،مواد التغليف املعدين للجدران
(للمباين) ،كالبات معدنية جدارية للموا�سري ،فلكات معدنية� ،صمامات معدنية ملوا�سري
املاء ،مالزم للدواليب ،معدن �أبي�ض ،مزاليج مزدوجة لإطارات النوافذ� ،أقفال معدنية
للنوافذ� ،أطر معدنية للنوافذ ،بكرات للنوافذ ،م�صدات معدنية للنوافذ ،تراكيب معدنية
للنوافذ ،نوافذ معدنية ،من�سوجات �سلكية� ،شباك �سلكية� ،أ�سالك من معادن غري نفـي�سة،
�أ�سالك من �سبائك املعادن غري النفـي�سة ،عدا �سلك امل�صهر ،حبال �سلكية� ،شدادات �سلكية
(حلقات �شد)� ،أ�شغال فنية من معادن غري نفـي�سة� ،أربطة معدنية للتغليف �أو الربط ،زنك،
زركونيوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة متوين ال�شرق للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب،11035 :جدة  ،21453اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141734 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عد�سات ال�صقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة روز القاب�ضة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب  2الدور الأول مركز مزاين التجاري� ،شارع الأمري نواف،
الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140100 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معادن غري نفـي�سة وكل خليط منها ،مواد بناء معدنية ،مبان متنقلة معدنية ،مواد
معدنية خلطوط ال�سكك احلديدية ،حبال و�أ�سالك غري كهربائية من معادن غري نفـي�سة،
م�صنوعات حدادة ،خردوات معدنية �صغرية ،موا�سري و�أنابيب معدنية ،خزائن حفظ
الوثائق والأ�شياء الثمينة ،منتجات م�صنوعة من معادن غري نفـي�سة غري واردة فـي فئات
�أخرى ،خامات معادن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة برامي ل�صناعات التكييف �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 15545 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140101 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سائل �أ�سا�سه النيكوتني ،بالأخ�ص� ،سائل النيكوتني امل�ستخدم لتعبئة ال�سجائر الإلكرتونية،
خراطي�ش ،املعروفة �أي�ضا باحلجيـ ــرة ،التـ ــي تباع معبئـ ــة ب�سائل النيكوتـ ــني لل�سجائـ ــر
الإلكرتونية ،ال�سائل اخلا�ص بال�سجائر الإلكرتونية ،بالأخ�ص ،املنكهات الكيميائية على
�شكل �سائل امل�ستخدمة لتعبئة ال�سجائر الإلكرتونيـ ــة مبا فـي ذلك تعبئة اخلراطي�ش،
املعروفة �أي�ضا باحلجرية ،خراطي�ش ،املعروفة �أي�ضا باحلجرية ،التي تباع معبئة ب املنكهات
الكيميائية ال�سائلة لل�سجائر الإلكرتونيـ ــة ،ال�سجائر الإلكرتونية ،مبخرات التدخني
الإلكرتونية ،بالأخ�ص ،ال�سجائر الإلكرتوني ــة ،بدائل التبغ على �شكل حملول �سائل غري
امل�ستخدمة لغايات طبية لل�سجائر الإلكرتوني ــة� ،أدوات املدخنني وم�ستخدمي املرذاذ
لل�سجائر الكهربائيـ ــة والإلكرتونية بالأخ�ص ،علب ال�سجائر الإلكرتونية واك�س�سوارات
ال�سجائر الإلكرتونية و�صناديق ال�سجائر الإلكرتونية و اك�س�سوارات ال�سجائر الإلكرتونية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ام فـي ات�ش اي ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع �ستييت �سويت  ،700مكتب  40الباين ،نيويورك ,9012207
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140789 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
منتجات طبية و�صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيبال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سيبال هو�س ,بينين�سوال بزن�س بارك ،جانباترو كادام مارج ،لوور
بارل ،مومباي  400013ماهارا�شرتا ,الهند
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140790 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحيـ ــة لغاي ــات طبيــة ،مواد و�أغذية
حمية معدة لال�ستعمال الطبي �أو البيطري و�أغذية للر�ضع والأطفال ،مكمالت للحمية
الغذائية للإن�سان واحليوان ،ل�صقات ومواد �ضماد ،مواد ح�شو الأ�سنان و�شمع طب الأ�سنان،
مطهرات ،م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة ،مبيدات فطريات ومبيدات
�أع�شاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نقل �إخوان ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 154 :عمان  ،11118الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140791 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صح ــية لغايات طبية ،مـ ــواد و�أغذي ــة
حمية معدة لال�ستعمال الطبي �أو البيطري و�أغذية للر�ضع والأطفال ،مكمالت للحمية
الغذائية للإن�سان واحليوان ،ل�صقات ومواد �ضماد ،مواد ح�شو الأ�سنان و�شمع طب الأ�سنان،
مطهرات ،م�ستح�ضرات لإبادة احل�شرات واحليوانات ال�ضارة ،مبيدات فطريات ومبيدات
�أع�شاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نقل �إخوان ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 154 :عمان  ،11118الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140792 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مناديل ورقية م�شربة بغ�سوالت (لو�شن) �صيدالنية ،مطهرات منادي ــل ورقي ــة معقم ــة،
قطن لغايات طبية ،قطن معقم� ،ضمادات كتانية لغايات طبية ،قطن معقم ،قطن ما�ص،
فوط �صحية ،كمادات �صحية� ،سراويل �صحية ،حفا�ضات �أطفال ،مناديل �أطفال ،حفا�ضات
�سراويل للأطفال ،مناديل �سراويل للأطفال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة نقل �إخوان ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أردنية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 154 :عمان  ،11118الأردن
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141319 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكي للتجارة العامة �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة احلرة جلبل علي ،دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141320 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة وال�شاي والكاكاو والنب ال�صناعي ،الأرز والتابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز واملعجنات واحللويات ،املثلجات ،الع�سل الأ�سود ،اخلمرية
والبيكنج بودر ،ملح ،خردل ،اخلل وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات ،الثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكي للتجارة العامة �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة احلرة جلبل علي ،دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141321 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة وال�شاي والكاكاو والنب ال�صناعي ،الأرز والتابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز واملعجنات واحللويات ،املثلجات ،الع�سل الأ�سود ،اخلمرية
والبيكنج بودر ،ملح ،خردل ،اخلل وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات .الثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكي للتجارة العامة �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة احلرة جلبل علي ،دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141322 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة وال�شاي والكاكاو والنب ال�صناعي ،الأرز والتابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز واملعجنات واحللويات ،املثلجات ،الع�سل الأ�سود ،اخلمرية
والبيكنج بودر ،ملح ،خردل ،اخلل وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات ،الثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الكي للتجارة العامة �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املنطقة احلرة جلبل علي ،دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :مركز م�سقط للملكية الفكرية �ش.م.م 					
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 858 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139780 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الكهربائيني� ،إ�صالح �أجهــزة الت�صويـ ــر الفوتوغرافـ ــي� ،إ�ص ــالح �أقفال احلماية،
�إ�صالح �ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد� ،إ�صالح و�صيانة �آالت عر�ض الأفالم ،خدمات
�شحن بطارية الهاتف اخلليوي ،تركيب و�إ�صالح �أجهزة الإنذار �ضد احلريق ،تركيب
و�إ�صالح �أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة ،تركيب و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية ،تركيب و�إ�صالح
التلفونات ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح الآالت واملعدات املكتبية ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح
املعدات الآلية ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه ام تي الدولية �ش�.ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 25124 :دبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ش.م.م 				
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142132 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حزام الأذن للقناع لال�ستخدام الطبي ،حافظة قناع لال�ستخدام الطبي ،غطاء داخلي
للقناع لال�ستخدام الطبي ،قناع للوجه لال�ستخدام الطبي ،حزام للقناع لال�ستخدام
الطبي ،حزام العنق للقناع لال�ستخدام الطبي� ،أقنعة واقية لال�ستخدام من قبل العاملني
فـي الطب� ،أقنعة للوجه لال�ستخدام الطبي للحماية من املواد ال�سامة� ،أقنعة التنف�س
الواقية من مواد غري من�سوجة للتطبيقات الطبية� ،أقنعة الوجه للأغرا�ض الطبية،
�أقنعة ال�صحة للغايات الطبية� ،أقنعة للوجه لال�ستخدام الطبي للحماية من البكترييا،
�أقنعة الفم للأغرا�ض الطبية� ،أقنعة واقية للفم لال�ستخدام الطبي� ،أقنعة واقية للوجه
لال�ستخدام الطبي� ،أقنعة �صحية لعزل الغبار الأ�صفر� ،أقنعة �صحية لأغرا�ض عزل الغبار
الدقيقة� ،أقنعة �صحية لأغرا�ض عزل الغبار متناهية ال�صغر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال جي الكرتونيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،128 :يوي-دايرو ،يوجنديو-جو� ،سيول  721- 150كوريا ,جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142133 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
طوق الأذن للأقنعه� .صندوق حلفظ القناع،غطاء داخلي للقناع ،واقي الوجه امل�ستخدم
ق�أقنعة ،الأ�شرطة للقناع،الأ�شرطة العنق للقناع� ،أقنعة الغاز ،كمامات لتنقية الهواء� ،أقنعة
الغبار �أقنعة واقية مر�شحات قناع اجلهاز التنف�سي (غري طبية)� ،أقنعة م�ضادة للتلوث حلماية
اجلهاز التنف�سي� ،أقنعة التنف�س مر�شحات لأقنعة التنف�س� .أقنعة الغبار حلماية التنف�س.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال جي الكرتونيك�س انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،128 :يوي-دايرو ،يوجنديو-جو� ،سيول  721- 150كوريا ,جمهورية كوريا
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/31 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :روي � ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142134 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املنتجات القابلة للدهن التي �أ�سا�سها اجلوز/البندق ،خمفوقات احلليب :الزبدة ،كرمية
زبدة اجلوز بال�شوكوالتة (منتجات الألبان) ،كرمي (الكرمية املخفوقة)� ،شروبات احلليب
(علبة احلليب) ،املك�سرات املح�ضرة،كرمية خمفوقة ،دهون غذائية ,زيوت �صاحلة للأكل،
خماليط حتتوي على دهون ل�شرائح اخلبز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �ضرغام انرتنا�شونال �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق الأول ،وحده رقم � ،101أي اف زي ايه دبي ،بناية رقم ايه ،2
جممع دبي الرقمي� ،شارع جممع دبي الرقمي ،واحه دبي لل�سيليكون,
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب112 :روي � ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم136326 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وريد للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان:حفيت ،والية �صحم ،حمافظة �شمال الباطنة� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/5/21 :
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 1171736 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 43 :

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  2013/32:فـي 2013/8/29م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك SPECTRA KOFI COMPANY :

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع  :ميادين العز للمقاوالت �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 140 :ر.ب512 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2020/12/23 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2021/1/20 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة 138394 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 41 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل 2020/12/31 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1363 :فـي 2020/10/25م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك  :ال�شموخ للخدمات الرتبوية العاملية
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع � :شركة اخلدمات الرتبوية العاملية �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة  :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان � :ص.ب 938 :ر.ب120 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل � :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص 2021 /1/1 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل 2021/1/19 :م
-137-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1376

�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكــام املــادة ( )19مـن قانـون (نظـام) العالمـات التجاريــة
لدول جمل ــ�س التع ــاون لدول اخللي ــج العربيـة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقـ ــم ،2017/33
أ�نــه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية :
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

رقـم
العالمة
66778
66780
66779
66776
66777
67716
70707
24606
24608
24605
24607
24609
24610
26366
26367
5139
5138
5141
26208

ا�ســم ال�شركــة

املهنــة

ذا هري�شي كومبني
ذا هري�شي كومبني
ذا هري�شي كومبني
ذا هري�شي كومبني
ذا هري�شي كومبني
ذا هري�شي كومبني
ذا هري�شي كومبني
بي بي بي ال �سي
بي بي بي ال �سي
بي بي بي ال �سي
بي بي بي ال �سي
بي بي بي ال �سي
بي بي بي ال �سي
بي بي بي ال �سي
بي بي بي ال �سي
كا�سرتول ليمتد
كا�سرتول ليمتد
كا�سرتول ليمتد
كا�سرتول ليمتد

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
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تاريخ
الت�سجيل
2011/2/7
2011/2/7
2011/2/7
2011/2/7
2011/2/7
2011/4/2
2011/10/16
2001/1/15
2001/1/15
2001/1/15
2001/1/15
2001/1/15
2001/1/15
2001/9/19
2001/9/19
1991/1/5
1991/1/5
1991/1/5
2001/8/21
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م
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

رقـم
العالمة
26207
26206
71992
71993
71995
71994
71996
71998
71997
5287

41449 30
41447 31
41448 32
41450 33
34
35
36
37

1
6147
66441
66440

ا�ســم ال�شركــة

املهنــة

كا�سرتول ليمتد
كا�سرتول ليمتد
كا�سرتول ليمتد
كا�سرتول ليمتد
كا�سرتول ليمتد
كا�سرتول ليمتد
كا�سرتول ليمتد
كا�سرتول ليمتد
كا�سرتول ليمتد
غالك�سو جروب ليمتد
�أبو غزالة للملكية الفكرية تي �إم بي
اجنت�س املحدودة
�أبو غزالة للملكية الفكرية تي �إم بي
اجنت�س املحدودة
�أبو غزالة للملكية الفكرية تي �إم بي
اجنت�س املحدودة
�أبو غزالة للملكية الفكرية تي �إم بي
اجنت�س املحدودة
طالل �أبوغزالة انرتنا�شيونال ليمتد
كا�سرتول ليمتد
�شركة �أ�سباير كتارا لل�ضيافة ذ.م.م
�شركة �أ�سباير كتارا لل�ضيافة ذ.م.م

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
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تاريخ
الت�سجيل
2001/8/21
2001/8/21
2011/12/27
2011/12/27
2011/12/27
2011/12/27
2011/12/27
2011/12/27
2011/12/27
1991/11/3

التجارة وال�صناعة 2006/9/9
التجارة وال�صناعة 2006/9/9
التجارة وال�صناعة 2006/9/9
التجارة وال�صناعة 2006/9/9
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

1989/1/2
1991/10/19
2011/1/16
2011/1/19
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م
38
39
40
41
42
43

رقـم
العالمة
66439
66438
66445
66444
66443
66442

24696 44
66680 45
66681 46
67751 47
48

5178

25653 49
50
51

5790
5782

26387 52
66495 53

ا�ســم ال�شركــة

املهنــة

�شركة �أ�سباير كتارا لل�ضيافة ذ.م.م
�شركة �أ�سباير كتارا لل�ضيافة ذ.م.م
�شركة �أ�سباير كتارا لل�ضيافة ذ.م.م
�شركة �أ�سباير كتارا لل�ضيافة ذ.م.م
�شركة �أ�سباير كتارا لل�ضيافة ذ.م.م
�شركة �أ�سباير كتارا لل�ضيافة ذ.م.م
هازيت ويرك هريمان زيرفـري جي
ام بي ات�ش اند كو .كي جي
ليجراند يليكرتيك ال تي دي
ليجراند يليكرتيك ال تي دي
�شركة توزيع املعلبات املحفوظة
ذ.م.م (خزان قطر)
تويو تاير كوربوري�شن
جي ا�س كي كن�سيومري هيلثكري
ا�س .ايه
�سميثكالين بيت�شام ليميتد
�سميثكالين بيت�شام ليميتد
غال�سكو �سميثكالين كون�سيومري
هيلثكري (يو كيه) �أي بي ليمتد
غال�سكو �سميثكالين كون�سيومري
هيلثكري (يو كيه) �أي بي ليمتد

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
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تاريخ
الت�سجيل
2011/1/19
2011/1/19
2011/1/19
2011/1/19
2011/1/19
2011/1/19

التجارة وال�صناعة 2001/1/21
التجارة وال�صناعة 2011/1/30
التجارة وال�صناعة 2011/1/30
التجارة وال�صناعة 2011/4/6
التجارة وال�صناعة 1991/1/23
التجارة وال�صناعة 2001/6/17
التجارة وال�صناعة 1991/7/14
التجارة وال�صناعة 1991/7/14
التجارة وال�صناعة 2001/9/25
التجارة وال�صناعة 2011/1/23
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رقـم
م
العالمة
25889 54
26720 55
71415 56
26048 57
26047 58
24990 59
24984 60
24694 61
69626 62
66673 63
66672 64
26171 65
68219 66

ا�ســم ال�شركــة
غال�سكو �سميثكالين كون�سيومري
هيلثكري (يو كيه) �أي بي ليمتد
غال�سكو �سميثكالين بيولوجيكالز
ا�س .ايه
غال�سكو �سميثكالين بيولوجيكالز
ا�س .ايه
كي كن�سيومري هيلثكري ا�س .ايه
كي كن�سيومري هيلثكري ا�س .ايه
�شاجنري  -ال انرتنا�شيونال هوتيل
ماجنيمنت ليمتد
�شاجنري  -ال انرتنا�شيونال هوتيل
ماجنيمنت ليمتد
برادا ا�س �أ
تويوتا جيدو�شا كاب�شيكي كاي�شا
(�أل�سو تريدينغ �آ�س تويوتا موتور
كوربوري�شن)
هينو جيدو�شا كاب�شيكي كاي�شا
(هينو موتورز ليمتد)
هينو جيدو�شا كاب�شيكي كاي�شا
(هينو موتورز ليمتد)
انريجي بيفـرييجز ال ال �سي
رو�سماك�س انرتنا�شيونال ليمتد
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املهنــة

تاريخ
الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2001/7/15
التجارة وال�صناعة 2001/11/14
التجارة وال�صناعة 2011/11/30
التجارة وال�صناعة 2001/7/31
التجارة وال�صناعة 2001/7/31
التجارة وال�صناعة 2001/2/26
التجارة وال�صناعة 2001/2/26
التجارة وال�صناعة 2001/1/21
التجارة وال�صناعة 2011/8/8
التجارة وال�صناعة 2011/1/30
التجارة وال�صناعة 2011/1/30
التجارة وال�صناعة 2001/8/18
التجارة وال�صناعة 2011/5/11
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م
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

رقـم
العالمة
66375
71163
66374
67325
26309
25160
25161
25159
25158
16753
16754
16755
16764
16765
16766
16767
16768
16769
16770
16771
16772
16773
16753

ا�ســم ال�شركــة

املهنــة

ليداينت بايو�ساين�سيز ليمتد
باي�سون انرتنا�شيونال بي فـي
جولد  -جوينت اند�سرتي كوز ،ليمتد
ثري بوند كو ،ال تي دي
فـريوو�سان ايه بي ا�س
فـريوو�سان ايه بي ا�س
فـريوو�سان ايه بي ا�س
فـريوو�سان ايه بي ا�س
فـريوو�سان ايه بي ا�س
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

-142-

تاريخ
الت�سجيل
2011/1/17
2011/11/15
2011/11/17
2011/3/8
2011/9/9
2011/3/24
2011/3/24
2011/3/24
2011/3/24
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
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م
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

رقـم
العالمة
16754
16755
16764
16765
16766
16767
16768
16769
16770
16771
16772
16773
66688
66687
66722
66721
24762
63208
63210
66675
66703
24852
67047

ا�ســم ال�شركــة

املهنــة

طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
طالل �أبو غزالة انرتنا�شيونال ليمتد
ذا جيليت كومباين ال ال �سي
ذا جيليت كومباين ال ال �سي
باير كان�سيومري كري ايه جي
باير كان�سيومري كري ايه جي
�أو بي هولدينغز ال ال �سي
�شركة ال�صفاة لل�ضيافة �ش.م.ك.م
�شركة ال�صفاة لل�ضيافة �ش.م.ك.م
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
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تاريخ
الت�سجيل
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
1997/11/8
2011/1/31
2011/1/31
2011/2/2
2011/2/2
2001/1/27
2010/6/8
2010/6/8
2011/1/30
2011/1/31
2001/2/10
2011/2/27
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م
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

رقـم
العالمة
67048
67717
67819
25563
69054
26067
70839
71019
26670
26671
71332
71672
71736
67617
67514
70926
67157
67139
25168
25167
66815
66816
66817

ا�ســم ال�شركــة

املهنــة

ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
ال�شركة العاملية للمواد الغذائية
�سارانا بروبرتري فـينان�س ليمتد
باير كان�سيومري كري ايه جي
باير كان�سيومري كري ايه جي
باير كان�سيومري كري ايه جي
باير كان�سيومري كري ايه جي
�سايرب�سور�س كوربوري�شن
�سايرب�سور�س كوربوري�شن
�سايرب�سور�س كوربوري�شن

التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
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تاريخ
الت�سجيل
2011/2/27
2011/4/2
2011/4/12
2001/5/29
2011/7/3
2001/8/5
2011/10/22
2011/10/30
2011/11/4
2011/11/4
2011/11/23
2011/12/11
2011/12/17
2011/3/26
2011/3/21
2011/10/25
2001/3/6
2001/3/6
2001/3/24
2001/3/24
2011/2/8
2011/2/8
2011/2/8
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رقـم
م
العالمة
24565 136
24566 137
68776 138
27095 139
66335 140
58000 141
60767 142
41330 143
65194 144
64257 145
40762 146
66017 147
23422 148
66022 149
66023 150

ا�ســم ال�شركــة
ام �أر اف ليمتد
ام �أر اف ليمتد
ال�شركة الدولية ل�صناعة الفر�ش
�ش.م.م
ال�شركة الدولية ل�صناعات البويل
�ش.م.م
تامي هورتنز ري�ستارانت�س
انرتنا�شيونال جي �أم بي �أت�ش
كيو انرتنا�شيونال كون�سلتن�س
م�سقط للم�شاريع وخدمات البيئة
�ش.م.م
�صيدلية طيبا �ش.م.م
ايبجني الب�س منطقة حرة ذ.ذ.م
ايبجني الب�س منطقة حرة ذ.ذ.م
ال�شركة العمانية للتنمية ال�سياحية
�ش.م.ع.م
�شركة املطوع للتجارة �ش.م.م
�سرييك�سا غري
ال�شركة الأهلية للتجارة العامة
(اخلا�صة) املحدودة
ال�شركة الأهلية للتجارة العامة
(اخلا�صة) املحدودة
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تاريخ
املهنــة
الت�سجيل
التجارة وال�صناعة 2001/1/8
التجارة وال�صناعة 2001/1/8
التجارة وال�صناعة 2011/6/18
التجارة وال�صناعة 2002/1/14
التجارة وال�صناعة 2011/1/12
التجارة وال�صناعة 2009/7/6
التجارة وال�صناعة 2010/1/2
التجارة وال�صناعة 2006/8/29
التجارة وال�صناعة 2010/10/24
التجارة وال�صناعة 2010/10/24
التجارة وال�صناعة 2006/7/10
التجارة وال�صناعة 2010/12/22
التجارة وال�صناعة 2000/8/19
التجارة وال�صناعة 2010/1/1
التجارة وال�صناعة 2010/1/1
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رقـم
م
العالمة
66024 151
152
153
154
155
156

70679
23035
64660
52644
48907

66550 157
66690 158
66344 159
66345 160
69068 161
66488 162
66487 163

ا�ســم ال�شركــة
ال�شركة الأهلية للتجارة العامة
(اخلا�صة) املحدودة
اف  21اى بى �سى �أو ،ال ال �سى
اي� .سي .ا�س .بي �أ
والتون انرتنا�شيونال ليمتد
البوق خلدمات ال�شحن �ش.م.م
بهجة دميت للتجارة
�شركة ايديتا لل�صناعات الغذائية
�ش.م.م
اك�سرب�س ,ال ال �سي
دول�شي �آند ج ــابانا تريدمــارك�س
�إ�س� .آر� .إل
دول�شي �آند ج ــابانا تريدمــارك�س
�إ�س� .آر� .إل
�ستاروود هوتيلز �أند ريزورت�س
وورلدوايد ،ال ال �سي
جامي�سون البوراتوريز ال تي دي
جامي�سون البوراتوريز ال تي دي
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املهنــة

تاريخ
الت�سجيل

التجارة وال�صناعة 2010/1/1
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة
التجارة وال�صناعة

2011/10/9
2000/7/9
2010/9/19
2008/7/22
2008/2/10

التجارة وال�صناعة 2011/1/26
التجارة وال�صناعة 2011/1/31
التجارة وال�صناعة 2011/1/12
التجارة وال�صناعة 2011/1/12
التجارة وال�صناعة 2011/7/5
التجارة وال�صناعة 2011/1/22
التجارة وال�صناعة 2011/1/22

اجلريدة الر�سمية العدد ()1376

مكتب الكـون  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بهجة الهاج�س �ش�.ش.و
يعلن مكتب الكـون  -حما�سبـ ــون قانونيـ ــون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بهجة الهاج�س
�ش�.ش.و ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1838555وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2020/12/28م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1124 :ر.ب 121 :ال�سيب
هاتف رقم 99228511 :فاك�س رقم24454345 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مرا�سي ال�شرق الأو�سط ال�شاملة �ش�.ش.و
يعلن مكتب الكـون  -حما�سبـ ــون قانونيـ ــون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مرا�سي ال�شرق
الأو�سط ال�شاملة �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1277712
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/12/28م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1124 :ر.ب 121 :ال�سيب
هاتف رقم 99228511 :فاك�س رقم24454345 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع ريف امل�ستقبل الوطنية �ش�.ش.و
يعلن مكتب الكـون  -حما�سبـ ــون قانونيـ ــون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع ريف
امل�ستقبل الوطنية �ش�.ش.و ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1090843
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/12/28م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1124 :ر.ب 121 :ال�سيب
هاتف رقم 99228511 :فاك�س رقم24454345 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة هالل بن �سعيد للم�شاريع الرائدة �ش�.ش.و
يعلن مكتب الكـون  -حما�سبـ ــون قانونيـ ــون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة هالل بن �سعيد
للم�شاريع الرائدة �ش�.ش.و ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1291883
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/11/24م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1124 :ر.ب 121 :ال�سيب
هاتف رقم 99228511 :فاك�س رقم24454345 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كي�س كولد الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبـ ــون قانونيـ ــون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كي�س كولد
الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1313090وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 2508 :ر.ب 112 :روي
هاتف رقم 24786151 - 24707654 :فاك�س رقم24786751 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فرونت الين انوفي�شن الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبـ ــون قانونيـ ــون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فرونت
الين انوفي�شن الدولية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1313103
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/5م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 2508 :ر.ب 112 :روي
هاتف رقم 24786151 - 24707654 :فاك�س رقم24786751 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رابط املدينة الدولية للخدمات �ش.م.م
يعلن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبـ ــون قانونيـ ــون � -أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رابط
املدينة الدولية للخدمات �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1338484
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2019/2/25م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 2508 :ر.ب 112 :روي
هاتف رقم 24786151- 24707654 :فاك�س رقم24786751 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بن متان احلديثة �ش.م.م
يعلن مكتب �شاه للتدقيق  -حما�سبـ ــون قانونيـ ــون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع بن
متان احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1014029وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 2508 :ر.ب 112 :روي
هاتف رقم 24786151 - 24707654 :فاك�س رقم24786751 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب م�سقط للمحا�سبة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ركن الإجناز ال�شاملة �ش.م.م
يعلن مكتب م�سقط للمحا�سبة أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ركن الإجناز ال�شاملة �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،3240428وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 101 :ر.ب119 :
هاتف رقم95327925 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شهد م�سقط احلديثة �ش.م.م
يعلن مكتب م�سقط للمحا�سبة �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �شهد م�سقط احلديثة �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1114613وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 101 :ر.ب119 :
هاتف رقم95327925 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عرب املحيط احلديثة �ش.م.م
يعلن مكتب م�سقط للمحا�سبة أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة عرب املحيط احلديثة �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1250557وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 101 :ر.ب119 :
هاتف رقم95327925 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب الفي�صل لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خرباء الهند�سة للمقاوالت �ش.م.م
يعلن مكت ــب الفي�ص ــل لتدقي ــق احل�سابـ ــات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خرباء الهند�سة
للمقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1275206وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 1700 :ر.ب131 :
هاتف رقم95700353 - 79996264 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبراج الريان للخدمات العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة �أبراج الريان للخدمات العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،1297351وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/7/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية بو�شر  -اخلوير � -سكة رقم - 4327 :مبنى رقم2835 :
الطابق الثالث � -شقة رقم310 :
�ص.ب 575 :ر.ب130 :
هاتف رقم 24991899 :تليفاك�س رقم24475420 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الريان للهند�سة واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة الريان للهند�سة واال�ستثمار �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،1280652وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/7/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية بو�شر  -اخلوير � -سكة رقم - 4327 :مبنى رقم2835 :
الطابق الثالث � -شقة رقم310 :
�ص.ب 575 :ر.ب130 :
هاتف رقم 24991899 :تليفاك�س رقم24475420 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االمتياز اجلديد لال�ستثمار والإن�شاءات �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
االمتياز اجلديد لال�ستثمار والإن�شاءات �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،1011799وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/7/1م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية بو�شر  -اخلوير � -سكة رقم - 4327 :مبنى رقم2835 :
الطابق الثالث � -شقة رقم310 :
�ص.ب 575 :ر.ب130 :
هاتف رقم 24991899 :تليفاك�س رقم24475420 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مزن للتطوير العقاري �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة مزن للتطوير العقاري �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،1317611وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/12/27م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -اخلوير � -سكة رقم - 4327 :مبنى رقم2835 :
الطابق الثالث � -شقة رقم310 :
�ص.ب 575 :ر.ب130 :
هاتف رقم 24991899 :تليفاك�س رقم24475420 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ت�شييد للمقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة ت�شييد للمقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1251728
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/12/27م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية بو�شر  -اخلوير � -سكة رقم - 4327 :مبنى رقم2835 :
الطابق الثالث � -شقة رقم310 :
�ص.ب 575 :ر.ب130 :
هاتف رقم 24991899 :تليفاك�س رقم24475420 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب علي الدح و�شركاه
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلبري الدولية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن مكتب علي الدح و�شركاه أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلبري الدولية للتجارة واملقاوالت
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1024037وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2020/12/27م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية مطرح  -روي  -مركز عمان التجاري
�ص.ب 457 :ر.ب112 :
هاتف رقم 24791115 :فاك�س رقم24795551 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ثنائي العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
ثنائي العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1226087وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/12/29م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1546 :ر.ب121 :
هاتف رقم96314204 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ستقبل لالت�صاالت �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
امل�ستقبل لالت�صاالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1082281
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -الغربة اجلنوبية � -سكة رقم - 3745 :جممع رقم237 :
مبنى رقم - 3791 :الطابق الثاين � -شقة رقم22 :

�ص.ب 1546 :ر.ب121 :
هاتف رقم 99370407 :فاك�س رقم24595912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
-156-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1376

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلمل الكبري العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجلمل
الكبري العاملية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1211246وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية بو�شر  -الغربة اجلنوبية � -سكة رقم - 3745 :جممع رقم237 :
مبنى رقم - 3791 :الطابق الثاين � -شقة رقم22 :

�ص.ب 1546 :ر.ب121 :
هاتف رقم 99370407 :فاك�س رقم24595912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سعود ويا�سر للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
م�سعود ويا�سر للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1787608وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/1/10م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية بو�شر  -الغربة اجلنوبية � -سكة رقم - 3745 :جممع رقم237 :
مبنى رقم - 3791 :الطابق الثاين � -شقة رقم22 :

�ص.ب 1546 :ر.ب121 :
هاتف رقم 93513109 - 24595913:فاك�س رقم24595912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب �أطل�س  -حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سالم للت�أمني �ش.م.م
يعلن مكتب �أطل�س  -حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سالم للت�أمني
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1550152وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -روي � -سكة رقم - 3707 :مبنى رقم� - 524 :شقة رقم21 :

�ص.ب 192 :ر.ب112 :
هاتف رقم24707407 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب ديلويت �آند تو�ش ( ال�شرق الأو�سط ) و�شركاه
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة منتجات حماجر فنجا �ش.م.م
يعلن مكتب ديلويت �آند تو�ش ( ال�شرق الأو�سط ) و�شركاه �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
منتجات حماجر فنجا �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1078120
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/10/6م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية مطرح  -القرم  -بناية منارة القرم  -الطابق ال�ساد�س

�ص.ب 258 :ر.ب112 :
هاتف رقم 22354300 :فاك�س رقم22354333 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كوال�س ال�شرق الأو�سط �ش.م.م
يعلن مكتب ديلويت �آند تو�ش ( ال�شرق الأو�سط ) و�شركـ ــاه �أنـه يقـ ـ ــوم بت�صفـيــة �شركة
كوال�س ال�شرق الأو�سط �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1093550
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/10/6م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -القرم  -بناية منارة القرم  -الطابق ال�ساد�س

�ص.ب 258 :ر.ب112 :
هاتف رقم 22354300 :فاك�س رقم22354333 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع تالل عينت للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
م�شاريع تالل عينت للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1149496
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 23 :ر.ب133 :
هاتف رقم99565065 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إمناء الر�ستاق للتعمري والإن�شاء  -تو�صية
يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية والإدارية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
�إمناء الر�ستاق للتعمري والإن�شاء  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1228202
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 23 :ر.ب133 :
هاتف رقم99565065 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب الثقة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الآفاق العربية املتحدة �ش.م.م
يعلن مكتب الثقة لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الآفاق العربية املتحدة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1085435وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2020/10/10م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب 199 :ر.ب320 :
هاتف رقم92444344 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جزر اخلليج العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب الثقة لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جزر اخلليج العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1303884وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2020/9/13م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة

�ص.ب 199 :ر.ب320 :
هاتف رقم92444344 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب طالل �أبوغزالة و�شركاه  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإمارات للزيوت  -م�سقط � -ش.م.م
يعلن مكتب طالل �أبوغزالة و�شركاه  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الإمارات
للزيوت  -م�سقط � -ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1012367وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/11/5م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -الوطية  -بناية الرميلة  -الطابق الثاين  -مكتب رقم22 :

�ص.ب 2366 :ر.ب122 :
هاتف رقم24563650- 24560153 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب ال�صحافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الن�صر العاملية للتعبئة والتغليف �ش.م.م
يعلن مكتب ال�صحافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات املالية واالقت�صادية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة الن�صر العاملية للتعبئة والتغليف �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،1311242وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/12/27م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط

�ص.ب 171 :ر.ب620 :
هاتف رقم92385486 - 24486073 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الر�ؤية العاملية احلديثة �ش.م.م
يعلن مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الر�ؤية العاملية
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1284114وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب 974 :ر.ب311 :
هاتف رقم93330625 - 99499018 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب بي كي �أف
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كراكنل �ش.م.م
يعلن مكتب بي كي �أف �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كراكنل �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،1080855وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2019/12/31م ،وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -وادي عدي  -جممع حطاط ( - )Aمكتب رقم108A :

�ص.ب 1171:ر.ب112:روي
هاتف رقم 24563196:فاك�س رقم24563194:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة واحة البيل�سان املميزة للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة واحة البيل�سان
املميزة للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1317109وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب 526:ر.ب311:
هاتف رقم99706599:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغيل للأناقة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الغيل للأناقة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1130019وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب 526:ر.ب311:
هاتف رقم99706599:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد بن �سامل بن حممد اجلهوري و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن مكتب �أ�ضواء الباطنة لتدقيق احل�سابات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد بن
�سامل بن حممد اجلهوري و�شريكه للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة
ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1148011وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة

�ص.ب 526:ر.ب311:
هاتف رقم99706599:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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يحيى بن خلفان بن �سعيد الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة القدرة خلدمات الرتجمة �ش.م.م
يعلن يحيى بن خلفان بن �سعيد الوهيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة القدرة خلدمات الرتجمة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1163794وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2018/3/7م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
هاتف رقم93673000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التجارة احلرة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن يحيى بن خلفان بن �سعيد الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التجارة احلرة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1524216وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/7م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم93673000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مركز الإدراك للتطوير الإداري �ش.م.م
يعلن يحيى بن خلفان بن �سعيد الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مركز الإدراك للتطوير
الإداري �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1808621وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/12/30م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم93673000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رتاج لتنمية القدرات �ش.م.م
يعلن يحيى بن خلفان بن �سعيد الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رتاج لتنمية القدرات
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1755382وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/3/7م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر،
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
هاتف رقم93673000 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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حممد بن حميد بن عبداللـه امل�سقري

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بدر وحممد للأعمال  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن حميد بن عبداللـه امل�سقري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بدر وحممد
للأعمال  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1367121وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/12/27م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 56 :ر.ب318 :
هاتف رقم99844424 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البريق املا�سي املتحدة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن حميد بن عبداللـه امل�سقري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البريق املا�سي
املتحدة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1112794وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/12/24م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية الر�ستاق  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 27 :ر.ب318 :
هاتف رقم92211633 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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ريا�ض بن �إبراهيم بن علي الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الروائح املتحدة للتجارة �ش.م.م
يعلن ريا�ض بن �إبراهيم بن علي الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الروائح املتحدة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1232841وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92510337 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
خالد بن حمد بن �سيف الكلباين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ن�شوان العاملية للتجارة �ش.م.م
يعلن خالد بن حمد بن �سيف الكلباين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ن�شوان العاملية للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1321567وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 638 :ر.ب115 :
هاتف رقم99470707 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�سار احلديثة لتقنية املعلومات �ش.م.م
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�سار احلديثة لتقنية
املعلومات �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1088868وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/1/7م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب 70 :ر.ب319 :
هاتف رقم 99649962 - 26857088 :فاك�س رقم26857087 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو عمار ال�سهي و�شريكه للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو عمار ال�سهي و�شريكه
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1206452وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2020/12/24م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحم  -بناية بنك عمان العربي  -الطابق الأول
�ص.ب 70 :ر.ب319 :
هاتف رقم 99649962 - 26857088 :فاك�س رقم26857087 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
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م�سعود بن �سامل بن م�سعود اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطلع ال�شم�س املتكاملة  -تو�صية
يعلن م�سعود بن �سامل بن م�سعود اجلنيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة مطلع ال�شم�س
املتكاملة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1054620وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/3/7م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ،وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 561 :ر.ب111 :
هاتف رقم92226609 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ،خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه .
امل�صفــي
حمد بن عبداللـه بن حمد الربيكي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الفالح املتحدة �ش.م.م
يعلـن حمـ ــد بن عبداللـه بن حمـ ــد الربيك ــي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع الفالح
املتحدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1181506ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�سيف بن �سامل بن �سيف املعمري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أدل املتميزة  -تو�صية
يعلـن �سيف بن �سامل بن �سيف املعمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أدل املتميزة  -تو�صية،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1285595ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أدل الدولية �ش.م.م
يعلـن �سيف بن �سامل بن �سيف املعمري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أدل الدولية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1283381ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
بدر بن �سيف بن �سلطان البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع بدر وعمر للتجارة �ش.م.م
يعلـن بدر بن �سيف بن �سلطان البو�سعيدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع بدر وعمر
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1253252ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�أحمد بن �سيف بن حممد املحاربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة الركائز الثابتة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن �أحمد بن �سيف بن حممد املحاربي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الركائز الثابتة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1052608ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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�سعود بن حارب بن �سعيد البادي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل الباطنة العاملية  -ت�ضامنية
يعلـن �سعود بن حارب بن �سعيد البادي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة تالل الباطنة العاملية -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1140329ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
را�شد بن مبارك بن حممد ال�سنيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيح زبريي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلـن را�شد بن مبارك بن حممد ال�سنيدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سيح زبريي للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1041296ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة مر�سى البندر للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن را�شد بن مبارك بن حممد ال�سنيدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة مر�سى البندر للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،4092139ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
عبداللـه بن �سامل بن عبيد ال�سنيدي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حموت للإنتاج ال�سمكي �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن �سامل بن عبيد ال�سنيدي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة حموت للإنتاج
ال�سمكي �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1211874ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
-172-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1376

مكتب دار اخلربة لتدقيق ومراجعة احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�سرات العامرات للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب دار اخلربة لتدقيق ومراجعة احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�سرات
العامرات للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1161480ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة اجلذور البحرية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن مكتب دار اخلربة لتدقيق ومراجعة احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة اجلذور
البحرية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،1047066ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�سيف بن حمد بن علي اخلنب�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �آفاق اخلري�س للتجارة �ش.م.م
يعلـن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �آفاق اخلري�س للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1786300ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املحزم الوطنية �ش.م.م
يعلـن �سيف بن حمد بن علي اخلنب�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة املحزم الوطنية �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1181024ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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مكتب عمر الها�شمي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرعد لال�ستثمار �ش.م.م
يعلـن مكتب عمر الها�شمي للمحاماة واال�ست�شارات القانونية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة
الرعد لال�ستثمار �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1058057ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
حممد بن �سامل بن �سعيد احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �صحوة املعمورة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممد بن �سامل بن �سعيد احلب�سي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة م�شاريع �صحوة
املعمورة للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1191298
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�صالح بن �سامل بن م�سلم ال�شكريي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلبال ال�صامدة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �صالح بن �سامل بن م�سلم ال�شكريي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة اجلبال ال�صامدة
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1776037ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
عي�سى بن خلفان بن �سامل احل�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فخر الواليات �ش.م.م
يعلـن عي�سى بن خلفان بن �سامل احل�سني ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة فخر الواليات
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1242455ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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عبداللـه بن حاجي بن جان حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رواد العا�صمة احلديثة �ش.م.م
يعلـن عبداللـه بن حاجي بن جان حممد البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة رواد العا�صمة
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1322633ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�سامل بن حمد بن �سامل العربي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة اخلط الذهبي للم�شاريع الوطنية  -ت�ضامنية
يعلـن �سامل بن حمد بن �سامل العربي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة اخلط الذهبي للم�شاريع
الوطنية  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1085543ع ــن
انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
�سعيد بن را�شد بن حمد املقبايل
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سيف و�سعيد املقبايل  -ت�ضامنية
يعلـن �سعيد بن را�شد بن حمد املقبايل ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �سيف و�سعيد املقبايل -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1159514ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع جمز الرائدة للمقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن مكتب الإتقان لتدقيق احل�سابات ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ربوع جمز الرائدة
للمقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1272986
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة .
امل�صفــي
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