
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1388(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

باعتماد الهيكل التنظيمي ملحافظة م�سندم. مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/34 
بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/35 
وحكومـــة اجلمهوريـــة العربيـــة ال�سوريـــة حــول 
الإعفــاء املتبــادل مــن التاأ�سيــرة حلاملي جوازات 

ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة.
بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/36 
وحكومة النيبال حول الإعفاء املتبادل من متطلبات 
التاأ�سيـرة حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية 

واخلا�سة واخلدمة والر�سمية.
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                                                              وزارة املاليـــة
اأحكــام  بعــ�ض  بتعديــل  فـــي 2021/4/11  �ســادر  رقــــــــــــــم 2021/34    وزاري  قـــــــــــــرار 
الــوزاري رقــــم 2018/232 ب�ســاأن القيــد  القـــرار 

فـي �سجــل امل�ستفـيديــن لــدى وزارة املاليــة.

رقم 
ال�سفحة
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                                                          وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين
متلك  �سوابط  ب�ساأن   2021/4/12 فـــــي  �ســــادر    2021/45 رقــــــــــــــم  وزاري  قـــــــــــــرار 
ال�سركات للأرا�سي والعقارات ملمار�سة الن�ساط.

      وزارة العمــل
اأحكــــام  بعـــ�ض  فـــــي 2021/4/8 بتعديـــل  قـــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2021/60   �ســــادر 

اللئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية.
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة 

                                                          وزارة العــدل وال�سـوؤون القانونيـة
قرار لـجـنة قبول املحامني رقـم 2021/3/3 باملوافقـة على تاأ�سيـ�ض �سركة مدنية للمحاماة. 
                                                               وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار

الإعـــلنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العلمــات التجاريـــة.
اإعلن ب�ساأن العلمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجلت بالرتخي�ض بالنتفاع.

اإعلن ب�ساأن جتديد مدة حماية علمات جتارية م�سجلة.
ا�ستــدراك.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلديثة خلدمات التجميل �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلقل العاملية للإن�ساء والتعمري �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمة املتميزة الوطنية �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الورد العابر للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه النريي واأحمد العدوي للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة املقطع للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض دملون الوطنية للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرتقاء ال�سريع للمعلومات والتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنابيب هرمز �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العميد للطاقة �ض.م.م.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سلم للمقاولت �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهد م�سقط العاملية �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر الديرة للتجارة �ض.�ض.و.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج اخلري للتطوير وال�ستثمار العقاري �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرقمية الأولى ال�ساملة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهوان الهند�سية الدقم �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه حمد و�سركاه - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤى احل�سارية العاملية �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإتقان للتطوير وال�ستثمار �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار قلعة نزوى �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللفيف للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح امللدة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تطوير املدن �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء الريف املتحدة للتجارة - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ري�سوت املتحدة للتجارة - ت�سامنية. 
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ري�سوت الوطنية للتجارة - ت�سامنية. 
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ري�سوت العربية للتجارة - ت�سامنية. 

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زينة ال�سحراء املتحدة �ض.م.م. 
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبائك املثلث الذهبي للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحلية للأغذية واللوج�ستيات �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رابغ لل�سحن والتفريغ �ض.م.م. 

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنهار الواحة للتجارة واخلدمات البيئية �ض.م.م. 
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رحاب العا�سمة الع�سرية للتجارة واملقاولت - 

ت�سامنية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الأ�سالة العريق للتجارة �ض.م.م.
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اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي احلظيب للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الطائيني للتجارة واملقاولت - ت�سامنية. 

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وعد العاملية للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعيد بن فا�سل الهديفي للتجارة واملقاولت - 

تو�سية.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهاب الثاقب للنقل والتجارة - ت�سامنية.
ال�سرجــي  بــن خلفــان  عبداللـــه  بــن  �سالــم  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعلن عن 

للتجارة �ض.�ض.و.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الب�ساتني الوطنية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مر�سال ال�سرق �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة فر�ض امل�ستقبل التجارية �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سحر الراقي للديكور �ض.�ض.و.

اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة محمد نور وعمر �ض.م.م.
اإعلن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلندق املتحدة �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط املتاألق للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر بن �سيف ال�سلمي و�سريكه للتجارة - 

ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قطن واليافعي للتجارة �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل وماجد للتجارة - ت�سامنية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار توام للمقاولت والت�سييد - ت�سامنية.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرب�ساء الع�سرية للتجارة - تو�سية.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعاين املميزة �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعاين العاملية �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العت�سام الوطنية للتجارة �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار الظاهرة للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرا�سي املدينة الذهبية �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مباين املدينة الذهبية �ض.م.م.
اإعلن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي املدينة الذهبية �ض.م.م.
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ال�سفحة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1388(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2021/34

باعتماد الهيكل التنظيمي ملحافظة م�سندم

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/67 با�ستحداث من�سب وزير الدولة وحمافظ م�سندم 

وتعديــل املر�ســوم ال�سلطانــي رقــم 2011/114 باعتمــاد التق�سيم الإداري لل�سلطنة وتنظيم 

عمل املحافظني،

وعلى نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75،

وعلى نظام املحافظات وال�سوؤون البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/101،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

يعتمد الهيكل التنظيمي ملحافظة م�سندم، وفقا للملحق املرفق.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 29 من �سعبـــــــــان �سنـة 1442هـ
املـوافــــق: 12 من اأبريــــــــــل �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1388(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2021/35

بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان

وحكومة اجلمهورية العربية ال�سورية حول الإعفاء املتبادل من التاأ�سرية 

حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى التفاقية بني حكومة �سلطنة عمــان وحكومــة اجلمهوريــة العربيــة ال�سوريـــة حـــول 

الإعفاء املتبادل من التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سيــة واخلا�ســة واخلدمة، 

املوقعة فـي مدينة م�سقط بتاريخ 21 من مار�س 2021م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها، وفقا لل�سيغة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 29 من �سعبـــــــــان �سنـة 1442هـ

املـوافــــق: 12 من اأبريــــــــــل �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1388(

اتفاقيــــــة
بني حكومة �سلطنة عمان وحكومة اجلمهورية العربية ال�سورية

حول الإعفاء املتبادل من التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر
الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة

�أدناه  �إليهما  و�مل�شار  �ل�شورية،  �لعربية  �جلمهورية  وحكومة  عمــــان،  �شلطنة  حكومة  �إن 

منفردين بــ" �لطرف"، وجمتمعني بــ "�لطرفـني"،

�نطالقا من رو�بط �لأخوة وعالقات �لتعاون و�ل�شد�قة �لقائمة بني بلديهما،

ورغبة منهما فـي ت�شهيل �إجر�ء�ت دخول مو�طني كال �لبلدين �إىل �إقليم �لطرف �لآخر 

ممن يحملون جو�ز�ت �شفر دبلوما�شية، �أو خا�شة، �أو خدمة،

فقد �تفقتا على �لآتي:

املــادة ) 1 (
تطبق �أحكام هذه �لتفاقية وت�شري على حاملي جو�ز�ت �ل�شفر �لآتية: 

1 - جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية، و�خلا�شة، و�خلدمة، �شارية �ملفعول، �لتابعة حلكومة 

�شلطنة عمان �ل�شادرة قبل وبعد توقيع هذه �لتفاقية.

2 - جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية، و�خلا�شة، و�خلدمة، �شارية �ملفعول، �لتابعة حلكومة 

�جلمهورية �لعربية �ل�شورية �ل�شادرة بعد توقيع هذه �لتفاقية فقط.

املــادة ) 2 (
يعفـي �لطرفان، وعلى �أ�شا�س مبد�أ �ملعاملة باملثل، مو�طني �لبلدين حاملي �أي من جو�ز�ت 

و�خلــــروج  فـي،  و�لإقامـــــة  �إىل،  �لدخـــول  تاأ�شيــــرة  من   )1( �ملــــادة  فـي  �إليها  �مل�شار  �ل�شفر 

مــــن، �أو �ملرور عرب �إقليم كل منهما، ملدة ل تزيد على )30( ثالثني يوما من تاريخ دخول 

�إقليم �لطرف �لآخر.

املــادة ) 3 (
1 - يطبق �لإعفاء �ملن�شو�س عليه فـي �ملادة )2( على مو�طني �أي من �لطرفـني �لذين يتم 

�ملنظمات �لدولية فـي  �أو فـي  �أو �لقن�شلية،  �إحدى بعثاتها �لدبلوما�شية،  تعيينهم فـي 

�إقليم �لطرف �لآخر، و�أفر�د عائالتهم �لذين يقيمون معهم فـي �ملنزل نف�شه، �شريطة 

�أن يكونو� حاملني لأي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )1(.
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2 - يجب على وز�رة �خلارجية فـي �لطرف �لآخر �عتماد �ملو�طنني �مل�شار �إليهم فـي �لفقرة 

يتم منحهم  وبناء على ذلك  �إقليمه،  �إىل  يوما من دخولهم  )1( خالل )30( ثالثني 

�لتاأ�شري�ت �خلا�شة بهم وفقا لالأنظمة �لوطنية �ملعمول بها لديه.

املــادة ) 4 (
ل توؤثر هذه �لتفاقية على حق �ل�شلطات �ملخت�شـــة لأي من �لطرفـيـــن فـي رفــ�س دخول، 

�أي من جو�ز�ت  تاأ�شري�ت مو�طني �لطرف �لآخر حاملي  �أو تق�شري مدة  �إقامة،  �إلغاء  �أو 

�ملعنيـني غري مرغوب  �ملو�طنني  �ملادة )1(، وذلك فـي حال �عتبار  �إليها فـي  �مل�شار  �ل�شفر 

فـيهم،  �أو ي�شكلون خطر� على �لنظام �لعام، �أو �لأمن �لوطنـي، �أو �ل�شحة �لعامة، �أو عندما 

يكون وجودهم فـي �لإقليم �ملعني ب�شفة غري قانونية.

املــادة ) 5 (
باإ�شعار �جلانب �لعماين بانتفاء �ل�شفة �لتمثيليـــة �لر�شميـــة لأي  يلتزم �جلانب �ل�شوري 

من مو�طنيـها حاملي جو�ز�ت �ل�شـفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )1(.

املــادة ) 6 (
�إليها فـي  يجــــب على مو�طنـــي �أي مـن �لطرفـني حاملي �أي من جــــو�ز�ت �ل�شفـــر �مل�شـــار 

�ملادة )1( �للتز�م بالقو�نني و�لأنظمة �ل�شارية فـي �أثناء بقائهم فـي �إقليم �لطرف �لآخر. 

املــادة ) 7 (
1 - يحق لأي من �لطرفـني تعليق �لعمل بهذه �لتفاقية موؤقتا ب�شكل جزئي �أو كلي لأ�شباب 

�إذ� تبني �شوء ��شتخد�م  �أو  �أو �ل�شحة �لعامة،  �أو �لنظام �لعام،  تتعلق بالأمن �لوطني، 

للحقوق �ملن�شو�س عليها فـي هذه �لتفاقية. 

2 - يجب على �لطرف �لذي �تخذ قر�ر �لتعليق �مل�شار �إليه فـي �لفقرة )1( �إخطار �لطرف 

�لآخر عن �لتعليق عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية، قبل )7( �شبعة �أيام على �لأقل من دخول 

هذ� �لتعليق حيز �لتنفـيذ، كما �أن عليه �إخطار �لطرف �لآخر فور� عند رفع هذ� �لتعليق.

املــادة ) 8 (
�إليهــــا فـي  �مل�شـــار  �ل�شفـــر  �أي من جــــو�ز�ت  �أي من �لطرفـني حاملــي  يجب على مو�طني 

�ملادة )1( عدم �لقيام باأي �أن�شطة مدفوعة �لأجر �أثناء �إقامتهم فـي �إقليم �لطرف �لآخر.
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املــادة ) 9 (
فـي  �إليهـــا  �مل�شار  �ل�شفر  �أي مـن جو�ز�ت  �لطرفـيــــن حاملي  �أي من  علــى مو�طنـــي  يجب 

�ملادة )1( �لدخول �إىل، �أو �ملرور عرب، �أو مغادرة �إقليم �لطرف �لآخر من خالل نقاط عبور 

�حلدود �لدولية �ملفتوحة حلركة �مل�شافرين �لدولية.

املــادة ) 10 (
1 - يتبــادل �لطرفــــان منـــاذج من جـــو�ز�ت �ل�شفـر �مل�شار �إليهــا فـي �ملادة )1( عرب �لقنو�ت 

�لدبلوما�شية خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ ت�شلم �آخر �إخطار مكتوب من �لطرف 

وفقا  �ل�شلة  ذ�ت  �لد�خلية  �لإجر�ء�ت  �إمتام  ب�شاأن  �لدبلوما�شية  �لقنو�ت  عرب  �لآخر 

للمادة )14( من هذه �لتفاقية.

2 - �إذ� قام �أحد �لأطر�ف بتعديل جــو�ز�ت �ل�شفر �مل�شـــار �إليها فـي �ملــــادة )1(، فاإنه يجب 

هذه  من  بنماذج  �لدبلوما�شية  �لقنو�ت  عرب  تاأخري  دون  �لآخر  �لطرف  تزويد  عليه 

�جلو�ز�ت، وذلك قبل دخولها حيز �لتنفـيذ بفرتة ل تقل عن )60( �شتني يوما، ويجب 

�آليا �لتي �أو�شت بها  على �لطرفـني تطبيق �ملعايري �خلا�شة بجو�ز�ت �ل�شفر �ملقروءة 

منظمة �لطري�ن �ملدين.

3 - يخطر �لطرفان بع�شهما بع�شا دون تاأخري باأي تغري�ت فـي ت�شريعاتهما �لوطنية فـي 

ما يتعلق  باإ�شد�ر جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )1(.

املــادة ) 11 (
�إذ� فقد �أحد مو�طني �لطرفـني حاملي جو�ز�ت  �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )1( جو�ز �شفره 

�أو تعر�س لل�شرقة فـي �إقليم �لطرف �لآخر فعلى �لبعثة �لتي ينتمي �إليها �شاحب �جلو�ز 

�ملفقود �إبالغ �ل�شلطات �ملخت�شة فـي �لبلد �مل�شيف باحلادثة، عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية، 

وعلى تلك �لبعثة �أي�شا �أن ت�شدر له جو�ز �شفر جديد� �أو وثيقة ر�شمية متكنه من �لعودة 

�إىل بلده.

املــادة ) 12 (
تتم ت�شوية �أي خالف ين�شاأ عن تطبيق �أو تف�شري �أحكام هذه �لتفاقية وديا عرب �لقنو�ت 

�لدبلوما�شية.
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املــادة ) 13 (
يجوز تعديـــل هذه �لتفاقية مبو�فقة �لطرفـني �لكتابية، وت�شبح تلك �لتعديــــالت جـــــزء� 

ل يتجز�أ منها، وتدخل تلك �لتعديالت حيز �لتنفـيذ وفقا للمادة )14( من هذه �لتفاقية.

املــادة ) 14 (
تدخل هذه �لتفاقيـــة حيز �لتنفـيـــذ بعـــد )30( ثالثني يومـــا من ت�شلم �آخر �إخطار عرب 

�لقنو�ت �لدبلوما�شية من �أحد �لطرفـني يبلغ �لطرف �لآخر فـيه باإكمال �إجر�ء�ته �لد�خلية 

�لالزمة لدخول �لتفاقية حيز �لتنفـيذ، وت�شري �لتفاقية ملدة غري حمددة، ما مل يخطر 

�إنهائها  �أحد �لطرفـني �لطرف �لآخر كتابة، وعرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية، عن رغبته فـي 

قبل )60( �شتني يوما على �لأقل من تاريخ دخول هذ� �لإنهاء حيز �لتنفـيذ. 

املــادة ) 15 (
ل توؤثر هذه �لتفاقية علـى �للتز�مات �لآخرى �ملرتتبة على �لطرفـني مبوجب �لتفاقيات 

�لدولية، �أو �أي �تفاقيات ثنائية مربمة بني �لبلدين.

املــادة ) 16 (
يعمــل �لطرفـــان باأحكـــــام هـــذه �لتفاقيــــة وفقـــا للقو�نيـــن و�لأنظمـــة �ملعمــــول بها فـي كل 

من �لبلدين.

وقعت هذه �لتفاقية فـي مدينة م�شقط يوم �لأحد بتاريخ 7 �شعبان 1442هـ ، �ملو�فق 3/21/ 2021م، 

من ن�شختني �أ�شليتني باللغة �لعربية ولكل منهما ذ�ت �حلجية �لقانونية.

        عن حكومة

     �شلطنة عمــــان

               عن حكومة

�جلمهورية �لعربية �ل�شورية
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم  2021/36

بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان

وحكومة النيبال حول الإعفاء املتبادل من متطلبات التاأ�سرية

 حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة والر�سمية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى التفاقية بني حكومة �سلطنة عمان، وحكومة النيبال حول الإعفاء املتبادل من متطلبات 

املوقعــة  الدبلوما�سيــة واخلا�ســة واخلدمــة والر�سميــة  ال�ســفر  التاأ�سرية حلاملي جوازات 

فـي مدينة م�سقط بتاريخ 19 من اأكتوبر 2020م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها، وفقا لل�سيغة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 29 من �سعبـــــــــان �سنـة 1442هـ

املـوافــــق: 12 من اأبريــــــــــل �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقية
بني حكومة �سلطنة عمــــان وحكومة النيبال 

حول الإعفاء املتبادل من متطلبات التاأ�سرية حلاملي
جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة والر�سمية

اإن حكومة �سلطنة عمان، وحكومة النيبال، ) وامل�سار اإليهما اأدناه بـ"الطرفـني"، ولأحدهما 
منفردا بـ " الطرف " ( ،

رغبة منهما فـي تقوية عالقات ال�سداقة بني البلدين،
الدبلوما�سية  ال�سفر  �سفر مواطنيهما، حاملي جوازات  ت�سهيل  فـي  الرغبة  واإذ حتدوهما 

واخلا�سة واخلدمة والر�سمية ال�سارية املفعول فـي اإقليم الطرف الآخر،
واإدراكا منهما باأن التعاون فـي هذه التفاقية ي�ستند اإلى مبداأ امل�ساواة، واملعاملة باملثل.

فقد تو�سال اإلى الآتي:
املــادة ) 1 (

تطبق اأحكام هذه التفاقية على حاملي اأي من جوازات ال�سفر الآتية:
1 - جـــوازات ال�سفـــر الدبلوما�سيـــة واخلا�ســـة واخلدمـــة، �ساريــة املفعــول التابعة حلكومة 

�سلطنة عمان.
2 - جوازات ال�سفر الدبلوما�سية والر�سمية، �سارية املفعول التابعة حلكومة النيبال.

املــادة ) 2 (
يجوز ملواطني اأي من الطرفـني، حاملي اأي من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املادة )1(، 
الدخول اإلى والبقاء فـي واملرور عرب واخلروج من اإقليم الطرف الآخر دون �صرط احل�صول 

على التاأ�صرية ملدة ل تتجاوز )90( ت�سعني يوما من تاريخ الدخول لكل مرة.
املــادة ) 3 (

اإليها  يجب على مواطني اأي من الطرفـني حاملي اأي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�سار 
فـي املادة )1( عدم القيام باأي اأن�صطة مدفوعة الأجر التي تتطلب ت�صريح عمل فـي اأثناء 

اإقامتهم فـي اإقليم الطرف الآخر.
املــادة ) 4 (

اإليها  يجب على مواطني اأي من الطرفـني حاملي اأي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�سار 
فـي املادة )1( اللتزام بالقوانني والأنظمة املعمول بها فـي اأثناء اإقامتهم فـي اإقليم الطرف 

الآخر.
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املــادة ) 5 (
يجــــب اأن تكون جـــــوازات ال�سفر امل�ســــــار اإليهــــا فــــي املــــــادة )1(، واخلا�ســـــة مبواطنـــي اأي 
من الطرفـني، �سارية املفعول ملدة )6( �ستة اأ�سهر على الأقل عند دخولهم اإلى اإقليم الطرف 

الآخر.
املــادة ) 6 (

اإليها  يجب على مواطني اأي من الطرفـني حاملي اأي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�سار 
فـي املادة )1( الدخول اإلى، واملرور عرب واخلروج من اإقليم الطرف الآخر من خالل نقاط 
الدخول  با�ستثناء قيود  اأي قيود، وذلك  الدولية، ودون  للمنافذ  املخ�س�سة  عبور احلدود 
قانونيــــا  اأخرى مطبقـــة  اأحكــــام  اأي  اأو  وال�سحــــة،  والهجـــرة  واجلمـــارك  بالأمــن  املتعلقة 

على حاملي هذه اجلوازات.
املــادة ) 7 (

اإليها  امل�سار  ال�سارية  ال�سفر  اأي من جوازات  الطرفـني حاملي  اأي من  - يعفى مواطنو   1
فـي املادة )1(، الذين يتم تعيينهم فـي بعثة دبلوما�سية اأو قن�سلية اأو فـي منظمة دولية 
فـي اإقليم الطرف الآخر، من �صرط احل�صول على تاأ�صرية قبل دخولهم اإقليم الطرف 

الآخر. 
2 - متتد املعاملة امل�سار اإليها فـي الفقرة )1( من هذه املادة لت�سمل اأفراد عائالت املواطنني 
امل�سار اإليهم اأعاله الذين يقيمون معهم فـي املنزل نف�سه، �سريطة اأن يكونوا حاملي اأي 

من جوازات ال�سفر امل�سار اإليها فـي املادة )1(.
3 - يجب على وزارة اخلارجية فـي الطرف الآخر اعتماد املواطنني امل�سار اإليهم فـي الفقرتني 
)1( و)2( من هذه املادة خالل )30( ثالثني يوما من دخولهم الأول اإلى اإقليم الطرف 
الوطنية  التاأ�سريات اخلا�سة بهم وفقا لالأنظمة  الآخر، وبناء على ذلك يتم منحهم 

املعمول بها لدى الطرف الآخر.
املــادة ) 8 (

1 - ل توؤثر هذه التفاقية على حق ال�سلطات املخت�سة لأي من الطرفـني فـي رف�ض دخول 
اإليها فـي املادة  مواطني الطرف الآخر، حاملي اأي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�سار 
اعتبار  فـي حالة  اإنهائها، وذلك  اأو  اإقامتهم  اأو تق�سري مدة  اإقليم كل منهما  اإلى   )1(
املواطنني املعنيني غري مرغوب فـيهم، اأو فـي حال متثيلهم خلطر على الأمن الوطني 
اأو ال�سحة العامة، اأو عندما يكون وجودهم فـي اإقليم الدولة املعنية  اأو النظام العام، 

ب�سفة غري قانونية.
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يتوجـــــب  املادة،  هذه  اأحكام  مبوجب  الآخر  الطرف  مواطنــــي  اأحد  تاأثــــر  حالـــــة  فـي   -  2
على الطرف امل�صوؤول عن الإجراء اآنف الذكر اإخطار الطرف الآخر كتابة عرب القنوات 

الدبلوما�سية دون تاأخري.
املــادة ) 9 (

امل�صار  ال�صفر  اأي من جوازات  اأو بطالن �صالحية  تلف  اأو  �صرقة  اأو  فـي حالة فقدان   -  1
اإليها فـي املادة )1( ملواطن اأي من الطرفـني فـي اإقليم الطرف الآخر، تقدم له البعثة 
الدبلوما�سية اأو القن�سلية، التي ينتمي اإليها �ساحب اجلواز املعني، الوثائق التي متكنه 

من العودة اإلى الإقليم الذي ينتمي اإليه.
2 - يجب على البعثة الدبلوما�سية اأو القن�سلية اآنفة الذكر اإبالغ اجلهات املخت�سة لدى 

الطرف الآخر على الفور عن مثل هذه احلوادث عرب القنوات الدبلوما�صية.
املــادة ) 10 (

1 - يتبادل الطرفــــان مناذج من جـــوازات ال�صفـــر امل�صـــار اإليهـــا فـي املادة )1( عبــر القنوات 
الدبلوما�سية خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ التوقيع على هذه التفاقية.

2 - فـي حالة حدوث اأي تغيري على اجلوازات امل�صار اإليها فـي املادة )1(، يتعني على الطرف 
الآخر عرب  الطرف  اإلى  املعدلة  اجلوازات  توفـري مناذج من  تغيري جوازاته  الذي مت 
القنوات الدبلوما�سية خالل )30( ثالثني يوما قبل دخول هذا التغيري حيز التنفـيذ.

املــادة ) 11 (
اأو مراجعة اأحكام هذه التفاقية مبوافقتهما كتابة عرب القنوات  يجوز للطرفـني تعديل 
التنفـيذ طبقا  اأو تغيريات يتفق عليها الطرفان تدخل حيز  الدبلوما�سية، واأي تعديالت 

للمادة )16( من هذه التفاقية، وتكون جزءا ل يتجزاأ منها.
املــادة ) 12 (

ل توؤثر هذه التفاقية على اللتزامات الأخرى املرتتبة على الطرفـني مبوجب التفاقيات 
الدولية، اأو اأي اتفاقيات ثنائية مربمة بني البلدين.
املــادة ) 13 (

يعمل الطرفان بهذه التفاقية طبقا للقوانني والأنظمة املعمول بها فـي كل من البلدين.
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املــادة ) 14 (
ي�سوي الطرفان اأي خالف ين�ساأ عن تنفـيذ اأو تف�سري اأحكام هذه التفاقية وديا من خالل 

امل�صاورات عرب القنوات الدبلوما�صية.
املــادة ) 15 (

1 - يجــوز لأي من الطرفـيــن تعليــق العمــل بهذه التفاقيــة موؤقتـــا، ب�سكـــل كلـــي اأو جزئــي، 
لأ�سباب تتعلق بالأمن الوطني اأو النظام العام اأو ال�سحة العامة، اأو فـي حال خمالفة 

اأحكام هذه التفاقية.
2 - يجب على الطرف الذي يرغب فـي تعليق العمل بهذه التفاقية اإخطار الطرف الآخر 
عن التعليق مع بيان اأ�صبابه كتابة عرب القنوات الدبلوما�صية قبل )7( �سبعة اأيام على 
الأقل من دخول هذا التعليق حيز التنفـيذ، كما اأن عليه اإخطار الطرف الآخر بانتهاء 
مدة التعليق كتابة عرب القنوات الدبلوما�صية قبل )7( �سبعة اأيام على الأقل من اإنهاء 

هذا التعليق.
3 - ل يوؤثر تعليق العمل بهذه التفاقية على الو�سع القانوين ملواطني اأي من الطرفـني 
حاملي اأي من جوازات ال�سفر ال�سارية امل�سار اإليها فـي املادة )1( الذين دخلوا م�سبقا 

اإقليم الطرف الآخر.
املــادة ) 16 (

تدخل هذه التفاقية حيز التنفـيذ بعد )60( �صتني يوما من ت�صلم اآخر اإخطار، عرب القنوات 
الداخلية  اإجراءاته  باإكمال  الآخر  الطرف  فـيه  يبلغ  الطرفـني  اأحد  من  الدبلوما�سية، 
الالزمة لدخول التفاقية حيز التنفـيذ، وت�سري التفاقية ملدة غري حمددة ما مل يخطر 
اإنهائها  اأحد الطرفـني الطرف الآخر كتابة، وعرب القنوات الدبلوما�صية، عن رغبته فـي 

قبل )60( �ستني يوما على الأقل من اإنهائها.

اأكتوبر 2020م، من ن�سختني  وقعت هذه التفاقية فـي م�سقط فـي يوم الإثنني بتاريخ 19 
القانونيـــــة،  احلجيــة  ذات  منها  لكل  والإجنليزية،  والنيبالية،  العربية،  باللغات  اأ�سليتني 

وفـي حالة الختالف فـي التف�سري يعتد بالن�ض الإجنليزي.

        عن حكومة
     �سلطنة عمــــان

               عن حكومة
                   النيبال
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وزارة املاليـــة
قـــرار وزاري

 رقـــم 2021/34
 بتعديل بع�ض اأحكام القرار الوزاري رقم 2018/232 

ب�ســاأن القيــد فـي �سجــل امل�ستفـيديــن لــدى وزارة املاليــة
ا�ستنادا اإىل القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47،

واإىل الالئحة التنفـيذية للقانون املايل ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/118،

واإىل القرار الوزاري رقم 2018/232 ب�ساأن القيد فـي �سجل امل�ستفـيدين لدى وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�ص املادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 2018/232 امل�سار اإليه، الن�ص الآتي:

حتــدد ر�ســوم القــيد فـي ال�سجل، وجتديـده، وتعديل بياناته، وربط رقم امل�ستفـيد برقم 

احل�ساب امل�سرفـي، وفق الآتي:

البيــانم

مبلغ الر�سم بالريال العماين

- الدرجـــــة 
املمتازة.

- ال�سركــــات 
العاملية.

- ال�سركــــات 
   ال�ست�ساريــة 

العاملية.
- فرع ال�سركة  
الأجنبية. 

الدرجة 
الأولى

الدرجتان 
الثانية

والثالثة

الدرجة 
الرابعة

- ال�سركــــات 
ال�ست�سارية.
- املكاتـــــــب 

ال�ست�سارية.

- العقود اخلا�سة.
- الهيئات اخلا�سة 

العاملة فـي املجال 
الريا�سي. 

- اجلمعيات احلكومية    
والأهلية.

- الأعمال التجارية 
املنزلية املرخ�سة.
- الباعة املتجولون 

املرخ�سون.

1

قيد رقم 

امل�ستفـيد ملدة 

)�سنتني( 

وجتديده

503020152010

2
تعديل بيانات 

رقم امل�ستفـيد
251510101010

3

ربط رقم 

امل�ستفـيد برقم 

احل�ساب امل�سرفـي

1005050505020
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املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�ســدر فـي: 28 /  8 / 1442هـ

املـوافـــــق: 11 /  4  /2021م 

�سلطان بن �سامل بن �سعيد احلب�سي

                                                                              وزيــــــــــــر املاليــــــــــة
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

قــرار وزاري

رقــم 2021/45

ب�شاأن �شوابط متلك ال�شركات للأرا�شي والعقارات ملمار�شة الن�شاط

ا�ستنادا اإىل قانون الأرا�سي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 80/5،

واإىل نظام ال�سجل العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/2،

واإىل قانون حظر متلك غري العمانيني للأرا�سي والعقارات الواقعــة فـي بعــ�ض الأماكــن 

ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2018/29،

واإىل �سوابط متلك ال�سركات للعقارات ملمار�سة الن�ساط ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2017/41،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

بالكامل ملواطني دول  اململوكة  العمانية، وال�سركــات  املتمتعـة باجلن�سيــة  يجــوز لل�سركــات 

ملمار�ســة  اللزمــة  والعقــارات  الأرا�ســي  متلك  العربيــة،  اخلليج  لــدول  التعــاون  جملــ�ض 

الن�ساط املرخــ�ض به بال�ســراء، طبقا للت�سريعــات ال�سارية، ووفقا لل�سوابط الآتية:

1 - اأن يكـــون متــلك الأرا�ســـي والعقـــارات اللزمـــة ملمار�ســة اأن�سطــة ال�سركة املرخ�سة 

فـي ال�سجل التجاري.

2 - اأن يكــون متــلك ال�سركــات للأرا�ســي والعقــارات مب�ساحــة تتنا�ســب والحتياجــات 

الفعلية للأن�سطة املرخ�سة فـي ال�سجل التجاري.

3 - اأن يقت�سر متــلك ال�سركــات للأرا�ســي والعقــارات بال�ســراء فـي ال�ستعمالت ال�سكنية 

التجارية، والتجارية، وال�سناعية، وال�سياحية.

الأرا�ســي  املائة من م�ساحة  فـي  اأكثــر من )50%( خم�سني  ال�سركــات  ت�ستغــل  اأن   -  4

والعقارات ملمار�سة الأن�سطــة امل�سجلــة فـي ال�سجــل التجــاري، ويجـــوز لــها تاأجيـــر 

اأو بيع ما زاد على حاجتها الفعلية، وت�ستثنى من ذلك العقارات اململوكة للأغرا�ض 

ال�سياحية واملجمعات التجارية املتكاملة.
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املــادة الثانيــــة

يحظر قبول طلبات متلك ال�سركات غري اململوكة بالكامل للعمانيني للأرا�سي والعقــارات 

الواقعـــة فـي اأماكن احلظر املن�سو�ض عليها فـي املر�سوم ال�سلطاين رقم 2018/29 امل�سار اإليه.

املــادة الثالثــــة

يلغى القرار رقم 2017/41 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، اأو يتعار�ض مع اأحكامه.

املــادة الرابعـــة

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

�شــدر فـي: 29 من �سعبـــــان 1442هـ

املـوافـــــق: 12 من اأبريـــــل 2021م

د . خلفان بن �شعيد بن مبارك ال�شعيلي

وزيــر الإ�سكـــــان والتخطيـــــط العمرانــــي
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وزارة العمــل

قـــرار وزاري

 رقـــم 2021/60

بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية

ا�ستنادا اإىل قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/89 باإن�ساء وزارة العمل وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد 

هيكلها التنظيمي،

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

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بالبند رقم )11( من قائمة الأمرا�ض والعمليات اجلراحية امل�ستثناة من العالج 

املجاين املرفقة بكل من: امللحق رقم )10( عقـــد توظيــف غيــر العمانيني ل�سغل الوظائف 

الدائمة، وامللحق رقم )11( عقـــد �سغـــل وظيفـــة موؤقتـــة، مــن الالئحة التنفيذية لقانون 

اخلدمة املدنية امل�سار اإليها، البند الآتي:

البنـــــــــد )11(

11 - اأمرا�ض القلب.

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�شــدر فـي: 25 من �شعبــــــان 1442هـ
املـوافـــــق:   8  من اأبريـــــــل 2021م 

د . حماد بن �شعيد بن علي باعوين
                                                                                                وزيــــــــــــــــر العمــــــــــــل
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وزارة العدل وال�شوؤون القانونية

قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2021/3/3

باملوافقة على تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

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

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

املدنية للمحاماة،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2021/3 بتاريخ 2021/3/28م،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

القانونية  وال�ست�ســارات  للمحامــاة  وامل�سروري  القلهاتي   / �سركـــة  تاأ�سيــ�س  على  املوافقــة 

)�سركة مدنية للمحاماة(. 

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي : 14/ 8 /1442هـ 

املوافـــــق :  28/  3  /2021م

د . يحيــى بــن نا�شـــر اخل�شيبـــي

                                                                           وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

رئيــــ�س جلنـــــة قبـــــــــول املحامـــــــني
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة
اإنه فـي يوم الأحد 1442/8/7 هـ املوافق 2021/3/21 م اتفق املحامون "ال�سركاء " املذكورون 
اأدناه على تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة، تكون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام 
قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 واأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 

ال�سادر فـي �ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.
ا�شـم ال�شركــة
املـــادة ) 1 ( 

مدنية  )�سركة  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  وامل�سروري  القلهاتي  ال�سركـة:  ا�سم  يكون 
للمحاماة(.

مركــز ال�شركــة الرئي�شي
املـــادة ) 2 (

يكــون مركز ال�سركــة الرئي�سي فـي محافظـــة م�سقـــط )�سلطنــة عمــان(، ويجـــوز لل�سركـــة 
اأن تن�سئ فروعا اأخرى داخل ال�سلطنة وخارجها وذلك وفق ما يقرره ال�سركاء.

اأ�شماء ال�شركـاء وجن�شياتهم 
ومحـال اإقامتـهم وعناوينـهم

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

محل الإقامة / العنواناجلن�شيةال�شـــــمم

ولية بو�سر - محافظة م�سقط  عمايناأحمد بن �سامل بن حمد امل�سروري1

ولية بو�سر - محافظة م�سقط  عمايند.�سعيد بن �سامل بن را�سد القلهاتي2
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غر�س ال�شركــة
املـــادة ) 4 (

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

العقود واتخاذ الإجراءات القانونية ب�ساأنها.
مـــدة ال�شــركة

املـــادة ) 5 (
تبــــداأ ال�سركـــة اأعمالهــــا من تاريــخ �ســدور موافقــة جلنــة �سوؤون املحامني على تاأ�سي�سها 
ون�سرها فـي اجلريدة الر�سمية، وت�ستـــمر اإلــــى اأن يتـــــم حلهــــــا اأو ت�سفيتها طبقا للقواعد 

املقررة لذلك.
راأ�س مــال ال�شركــة

املـــادة ) 6 (
اإلى)200( مائتي ح�سة  ريال عماين مق�سم  األف  ال�سركة )10.000ر.ع( ع�سرة  راأ�س مال 

بقيمة ا�سمية قدرها)50( خم�سون ريـال عمانيا للح�سة الواحدة، وفقا لالآتي:

كيفية توزيع الأرباح واخل�شائر

املـــادة ) 7 (

ال�سركة، وفـي حالة  راأ�س مال  ال�سركاء بن�سبة ح�س�سهم فـي  توزع الأرباح واخل�سائر بني 
وجود خ�سارة فـي اإحدى ال�سنوات ترحل اإلى ال�سنة التالية، ول توزع الأرباح اإل بعد تغطية 

خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة. 

الن�شبةعدد احل�ش�سا�شم ال�شريكم

50٪100 ح�سةاأحمد بن �سامل بن حمد امل�سروري1

50٪100 ح�سة�سعيد بن �سامل بن را�سد القلهاتي2
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مدير ال�شركـــة
املـــادة ) 8 (

ويكون  امل�سروري(  حمد  بن  �سامل  بن  )اأحمد  ال�سريك  املحامي  ال�سركة  اإدارة  يتولى   - اأ 
ال�سريكني املحاميني اأعاله مفو�سني بالتوقيع متحدين اأو منفردين.

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

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

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

املعتمدة.
3 - اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.

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

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

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

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

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

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

املـــادة ) 9 (

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

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

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

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

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

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

د - ل يكت�ســـب ورثـــة ال�سريـــك املتوفـــى �سفـــة ال�سريــــك، ويجـــوز لهـــم خــالل �ستة اأ�سهر 

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

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

ال�سركــة اأو تعديـــل ح�ســـة ال�سريـــك فـــي امل�ساركـــة فـي اأربـــاح وخ�سائـــر ال�سركــة يجــب 

اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع.

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

قيــود على ال�شركــاء

املـــادة ) 10 (

ل يحق لأي �سريك اأن يقوم بدون موافقة ال�سركاء الآخرين باأي من الأعمال الآتية: 

1 - اقرتا�س اأموال با�سم ال�سركة اأو ا�ستغالل �سمان خا�س بها اأو ال�ستفادة منه.

2 - اأن يتنازل اأو يحـــول اأو يرهــن اأو ي�سوي اأو يعفـي من اأي مطالبــات اأو ديون م�ستحقــة لل�سركة.

3 - اأن يعقد اأو ينفذ اأو ي�سلم اأي تنازل ل�سالح الدائنني اأو �سند اعرتاف بحكم اأو �سمان، 

اأو �سند تعوي�س اأو كفالة اأو عقد بيع اأو �سك رهن اأو اإبراء يتعلق باأي جزء جوهري 

من اأ�سول ال�سركة.
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كيفيـة حـل ال�شـركـة وت�شفـيتــها
املـــادة ) 11 (

اأ - تنق�سي ال�سركة باأحد الأ�سباب الآتية:
1 - انتهاء مدتها ما مل ميد اأجلها.

2 - اندماج ال�سركة فـي �سركة اأخرى مبوافقة جلنة قبول املحامني.
3 - اإجماع ال�سركاء على حلها.

4 - اإذا نقــ�س عـدد ال�سركـــاء عن احلــد الأدنــــى املن�سو�س عليــه باملــــادة )2( من القرار 
الوزاري رقم 99/70 ومل ي�ستكمل خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ النق�س.

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

ل تزيد على �ستة اأ�سهر وذلك لت�سحيح اأو�ساعها.
7 - اأي اأ�سبــاب اأخـــــرى ينــ�س عليها القـــرار الــــوزاري رقـــم 99/70 فـي �ســـاأن ال�سروط 

والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س ال�سركات املدنية للمحاماة.
ب - تدخــل ال�سركــة مبجرد انق�سائها فـي دور الت�سفـية، وحتتفـــظ بال�سخ�سيــة العتباريـــة 
بالقدر الالزم للت�سفـية، وي�ساف اإلى ا�سم ال�سركة خالل مدة الت�سفـية عبارة )حتت 

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

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

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

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

املـــادة ) 12 (

فـيما مل يرد به ن�س فـي هذا العقد تطبق اأحكام قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 96/108 والقرار الوزاري رقم 99/70 فـي �ساأن ال�سروط والإجراءات الالزمة لتاأ�سي�س 

ال�سركات املدنية للمحاماة.

املـــادة ) 13 (

فـي حالة اخلالف فـي تف�سري اأو تنفـيذ بنود ون�سو�س هذا العقد ي�سعى ال�سركاء اإلى حله 

وديا فاإذا مل يتم التفاق بينهم يجوز لأي منهم خالل ثالثني يوما من تاريخ اإر�سال اإ�سعار 

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

توقيع ال�شركاء 

ال�شم: د .�سعيد بن �سامل بن را�سد القلهاتي                                               التوقيـــع

ال�شم: اأحمد بن �سامل بن حمد امل�سـروري                                                التوقيـــع
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــــالن

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

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

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 115183

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الركائز لإدارة امل�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/12/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 115830

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مراكز اللياقة البدنية ي�سمل مراكز كمال الأج�سام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اآدم خليل اإبراهيم البلو�سي للتجارة - ت�سامنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �سحار، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/1/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 118459

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البحث والتطوير التجريبي فـي جمال العلوم الطبيعية والهند�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وب�ص للم�ساريع وال�ستثمار 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 25 ر.ب: 116، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/4/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128185

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سنع اأعالف للحيوانات )الأعالف املركزة، اأعالف املا�سية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحار العاملية لأعالف احليوانات �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة احلرة ب�سحار، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 129739

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وكالت الأعمال التجارية ، وكالت العمولة والو�ساطة التجارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيتور �ص .م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 596 ر.ب: 322 �سحار، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/7/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131543

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب واإ�سالح نظم التدفئة وتكييف الهواء، �سنع متديدات جماري التكييف املعدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حميط الباطنة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �سحار، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 133332

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأ�سواق املركزية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوق �سحار اجلديد �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: م�سقط، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134105

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سنع الفطائر باأنواعها وحمالت �سوي اللحوم ) امل�ساكيك ( واملقاهي التي تقدم وجبات 

الطعام ب�سكل اأ�سا�سي وحمالت بيع الع�سائر .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رياحني جمان للتجارة واملقاولت �ص.م.م 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �سحم، حمافظة �سمال الباطنة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/12/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137168

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحلوى العمانية، �سنع احللوى العمانية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو حممد الناعبي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �سحار، حمافظة �سمال الباطنة �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142222

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تنزيه الكالب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كــورنـر�ستـــــون م�ســقــــــــط �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142354

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سل نحل، توابل، بهارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لوؤلوؤة الرافدين للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143478

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

معاجلة املياه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جي ا�ص امنا بركاء 5 للتحلية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مرتفعات غالء، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143847

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تكافل لالأعمال املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144110

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمة مراقبة الوزن وال�سنع ومراقبة العمليات )مراقبة، معاير، جودة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كمال عدنان كيال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اخلوير اجلنوبية، ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144358

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأ�سواق التجارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة القدرة الفنية املتحدة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144386

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيف املباين من الداخل، الإن�ساء، الإن�ساءات حتت املاء، الإ�سراف على اإن�ساء املباين، هدم 

حواجز  بناء  البناء،  املباين،  عزل  النوافذ،  تنظيف  الرطوبة،  ملنع  املباين  معاجلة  املباين، 

الت�سقيف  خدمات  املوا�سري،  �سباكة  واخلارجية،  الداخلية  الأ�سطح  دهان  ر�سيفية،  اأمواج 

و�سع الأ�سقف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مناظر جمان الهند�سية للتجارة والتطوير العقاري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144468

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التجربة املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144470

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سروق حلبان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144471

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ح�سني الغوثاين و�سريكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144472

فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأ�سباغ )اأ�سباغ ودهانات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإي�سيان بينت�ص لل�سرق الأو�سط

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144473

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عزل  الرطوبة،  ملنع  املباين  معاجلة  املباين،  هدم  الإن�ساء،  الإن�ساء،  معدات  تاأجري  البناء، 

املباين، ا�ست�سارات اإن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الدار لالإن�ساءات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144474

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خمي�ص �سامل خمي�ص الزيدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144475

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غاز الوقود)�سنع الغازات امل�سيلة اأو امل�سغوطة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ساللة للغازات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144478

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، حلويات، ع�سل نحل، با�ستا، يان�سون، 

�سكاكر،  كارميل  تابل،  قرفة  حمم�ص،  غري  بن  قهوة،  كاكاو،  ب�سكويت،  للقهوة،  منكهات 

�ساي، �سوكولتة، توابل، فطائر حمالة بانكيك، خال�سات للمواد الغذائية عدا اخلال�سات 

الأثريية والزيوت العطرية، ملح، كركم، حمليات طبيعية، فلفل حلو، دقيق البقول، طحني 

قمح، �سكر، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، خمرية، معكرونة، خبز، 

دب�ص للطعام، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، اأرز، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال 

منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول  حلويات  مطبخية،  لغايات 

للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان مطحون، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، �سكاكر 

مغطى  كيك  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  احلبوب  من  م�سنوعة  حلوى  مو�سلي  لالأكل، 

بال�سكر جممد، مكعبات ثلج، كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة 

ب�سل�سة ال�سوكولتة اأو غريها، كرو�سان )نوع من املعجنات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املعارج املتحدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144479

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

رخام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معر�ص الرخام واجلرانيت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144480

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيدلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع نا�سر التوبي الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144481

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كر�ستال للتجارة الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144482

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الورود الطبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرق الأو�سط لالأعمال والهند�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144485

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سل املركبات، تلميع املركبات، �سيانة املركبات، تنظيف املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمان للكيماويات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144486

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

العالقات العامة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بن �سيف بن �سعود الفرقاين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144487

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اأدوات ريا�سية ومالب�ص ريا�سية واأحذية والألعاب الإلكرتونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النبع ال�سافـي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144488

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحوم ومنتجات اللحوم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة امل�سلح الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144490

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرفاأ م�سقط الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144496

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ترتيب تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�ص امل�سافرين اإىل اخلارج.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فردو�ص امل�ستقبل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144508

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز يتي للت�سوق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144513

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النفراد اجلميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

-59-



اجلريدة الر�سمية العدد )1388(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144517

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع احلا�سب التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144518

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حما�سر �سحار للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

 

-60-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144519

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد حممد الربيكي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144520

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تلميع املركبات، تنظيف املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جبال ال�سعبية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144521

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع األعاب الأطفال املنزلية واحلدائق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�ص الأعمال للخدمات املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144524

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكهف لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144526

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�ص امل�سمار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144536

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن �سعيد للخدمات وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144541

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتكاملة حللول البناء احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144546

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة يا�سر حمفوظ البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144550

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع باملزاد العلني، ترويج املبيعات لالآخرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املوج املنري لال�ستثمار �ص.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 487 ر.ب: 130، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144551

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفيه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمـــان لالإبحــار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144553

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفيه.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمـــان لالإبحــار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144555

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بالكمبيوتر(،  املركبات  فح�ص   ، ال�سيارات  كهربائي   ، ال�سيارات  )برجمة  املركبات  �سيانة 

بطاريــات  تغييــر  املركبــات(،  و�سيانة  اإ�سالح  خدمــات  )جميع  ال�سيارات  واإ�سالح  �سيانة 

ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد العدوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144556

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سليم الب�سائع عرب الإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال طالب ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144558

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عباءات ن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفهر�ص للم�ساريع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144559

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات امل�ساتل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املربعات اخل�سراء

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144574

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة رول الوطنية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144577

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكاتب ال�سفر وال�سياحة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سندباد ودام للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144579

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم، حلوم حمفوظة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنمة �سماء م�سقط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144580

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الأكادمييات للرتبية والتعليم، )مكاتب التفتي�ص طبقا ملوا�سفات القيا�سية الدولية ايزو 

 .)1720

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأرز للخدمات وال�ستثمار والأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144582

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سيل وكي املالب�ص، تنظيف املالب�ص، الغ�سيل، كب�ص املالب�ص، التنظيف اجلاف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مغ�سلة اجلود

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144587

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة املالب�ص.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة م�سلم بن �سامل بن علي الربعمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144602

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأني�سة ال�ساملة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144603

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الت�سلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزيان احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144605

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مغ�سلة مالب�ص.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن عبداللـه بن �سحي ال�سناين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144607

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وكالت  خدمات  الإعالنات،  ل�سق  الأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  الأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 

ال�سترياد والت�سدير، خدمات وكالت املعلومات التجارية، حتليل اأ�سعار التكلفة، ن�سر مواد 

الدعاية والإعالن، خدمات ن�سخ ال�سور، خدمات وكالت التوظيف، تاأجري الآلت واملعدات 

وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  احل�سابات،  تدقيق  احل�سابات،  تقارير  اإعداد  حما�سبة،  املكتبية، 

الآلة  على  طباعة  الأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  املوظفني،  �سوؤون  اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية، 

اإدارة الأعمال  اأو احلا�سوب، عر�ص ال�سلع، الإعالن بالربيد املبا�سر، امل�ساعدة فـي  الكاتبة 

التجارية اأو ال�سناعية، حتديث مواد الدعاية والإعالن، توزيع العينات، خدمات اخلرباء 

فـي  احلقائق  تق�سي  الأعمال،  تقييم  ال�سوق،  درا�سات  العلني،  باملزاد  البيع  الكفاية،  فـي 

الأعمال، تاأجري مواد الدعاية والإعالن، ا�ست�سارات تنظيم الأعمال، ن�سر ن�سو�ص الدعاية 

والإعالن، دعاية واإعالن، الإعالن بالراديو، اأبحاث الأعمال، العالقات العامة، الختزال، 

الدعاية والإعالن عرب التلفزيون، ن�سخ الت�سالت وظائف مكتبية، خدمات عر�ص عامة، 

خدمات وكالت الدعاية والإعالن، خدمات امل�سورة فـي اإدارة الأعمال، خدمات اإعداد مناذج 

ا�ست�سارات  امللفات املربجمة،  اإدارة  الت�سويق،  اأبحاث  املبيعات،  اأو ترويج  الدعاية والإعالن 

الأعمال املهنية، التنبوؤات القت�سادية، تنظيم املعار�ص لغايات جتارية اأو دعائية، املعلومات 

والأخبار عن الأعمال، ا�ستطالعات الراأي، اإعداد ك�سوف الرواتب، توظيف الأفراد، خدمات 

نقل الأعمال، تاأجري امل�ساحات الإعالنية، ترويج املبيعات لالآخرين، خدمات ال�سكرتارية، 

اإعداد ال�سرائب، الرد على الهاتف للم�سرتكني غري املوجودين، معاجلة الن�سو�ص، تنظيم 

اأعمال  اإدارة  الربيدي،  بالطلب  والإعالن  الدعاية  لالآخرين،  ال�سحف  فـي  ال�سرتاكات 

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

واإعالنية،  جتارية  لغايات  مهنية  معار�ص  تنظيم  حا�سوب،  بيانات  قواعد  فـي  معلومات 
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تاأجري اآلت الن�سخ بالت�سوير، الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، خدمات 

اأخرى، البحث عن املعلومات فـي  اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات لأعمال  توفري 

خدمات  الإعالم،  و�سائل  فـي  والإعالن  للدعاية  وقت  تاأجري  لالآخرين،  حا�سوب  ملفات 

اآلت البيع، الختبارات النف�سية  اأو املعلومات املهمة فـي ال�سحف، تاأجري  اقتطاع الأخبار 

الأ�سعار، عر�ص �سلع على و�سائل الإعالم لغايات  املقارنة بني  لختيار املوظفني، خدمات 

البيع بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، 

تنظيم ال�سرتاكات فـي خدمات الت�سالت ل�سالح الغري، املعاجلة الإدارية لطلبات ال�سراء، 

امل�ساعدة فـي  معاجلة الإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري، خدمات التجميع 

الأعمال، خدمات الفوترة، كتابة ن�سو�ص الدعاية والإعالن، جتميع الح�سائيات، التخطيط 

لغايات الدعاية والإعالن، البحث عن كفالة، عرو�ص الأزياء لالأغرا�ص الرتويجية تنظيم 

لإنتاج الأفالم الإعالنية، اإدارة الأعمال لالأ�سخا�ص الريا�سيني، ت�سويق، خدمات الت�سويق 

عرب الهاتف، خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية والإمدادات 

الطبية، توفري معلومات الت�سال للتجارة والأعمال، تاأجري منا�سب للبيع، حت�سني حمرك 

البحث لتعزيز املبيعات، حت�سني احلركة فـي مواقع الإنرتنت، الإ�سهار القائم على الدفع 

املتعاقدين،  اخلدمات  ملوردي  الأعمال  اإدارة  التجارية،  الو�ساطة  خدمات  النقرات،  بعدد 

البيانات فـي قواعد  التجارية حل�ساب الغري، حتديث و�سيانة  ال�سفقات  التفاو�ص وعقد 

البيانات احلا�سوبية، خدمات اإدارة م�ساريع الأعمال مل�ساريع البناء، توفري معلومات الأعمال 

وبائعيها،  واخلدمات  ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة  الإنرتنت،  مواقع  عن طريق 

اإيداع  ت�سميم مواد دعائية، ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري الإداري لل�سركات، خدمات 

الإقرار ال�سريبي، اإدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري، تاأجري لفتات دعائية للغري، �سياغة 

�سرية ذاتية للغري، فهر�سة مواقع الويب لغايات جتارية اأو اإعالنية، اإدارة برامج امل�سافرين 

وظائف  باملواعيد  التذكري  خدمات  مكتبية،  وظائف  املواعيد  برجمة  خدمات  املنتظمني، 
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اإعالنية،  لغايات  ال�سيناريوهات  ن�سو�ص  كتابة  امل�ستهلكني،  ولء  اإدارة  برامج  مكتبية، 

جتميع  ال�سجالت،  فـي  البيانات  و�سيانة  حتديث  املكتوبة،  والبيانات  الت�سالت  ت�سجيل 

فهار�ص املعلومات لغايات جتارية اأو دعائية، خدمات الو�ساطة فـي قطاع الأعمال للتوفيق 

بني امل�ستثمرين املحتملني فـي القطاع اخلا�ص ورواد الأعمال الباحثني عن متويل، اإنتاج 

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

العامة، ال�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات الت�سال فـي جمال الدعاية، التفاو�ص على عقود 

الريا�سية،  الأحداث  رعاية  خالل  من  واخلدمات  لل�سلع  الرتويج  الغري،  با�سم  الأعمال 

خدمات ال�ستخبارات التناف�سية، خدمات ال�ستخبارات ال�سوقية، التدقيق املايل، خدمات 

الإنرتنت  على  التجزئة  خدمات  الرقمية،  املو�سيقى  لتحميل  الإنرتنت  على  التجزئة 

لتحميل نغمات رنني الهاتف، خدمات التجزئة على الإنرتنت للمو�سيقى والأفالم امل�سجلة 

م�سبقا اأو القابلة للتحميل، خدمات البيع باجلملة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية 

ال�ستهدافـي،  الت�سويق  الهدايا،  لوائح  ت�سجيل  خدمات  الطبية،  والإمدادات  وال�سحية 

خدمات اإدارة الأعمال املوؤقتة، الإعالن فـي الهواء الطلق، خدمات التجزئة لالأعمال الفنية 

التي تقدمها املعار�ص الفنية، خدمات امل�ساعدة الإدارية فـي ال�ستجابة لنداءات العطاءات، 

اإطار ن�سر الربجميات، خدمات العالقات الإعالمية، خدمات التوا�سل مع  الت�سويق فـي 

التجاري،  ال�سغط  امل�سرتك، خدمات  العمل  من�ساآت  فـي  املكتب  تاأجري معدات  املوؤ�س�سات، 

توفري مراجعات امل�ستخدم لالأغرا�ص التجارية اأو الإعالنية، توفري ت�سنيفات امل�ستخدمني 

لالأغرا�ص التجارية اأو الإعالنية، خدمات لوحة مفاتيح الهاتف، خدمات التجزئة املتعلقة 

مبنتجات املخابز، تنميط امل�ستهلك لأغرا�ص جتارية اأو ت�سويقية، خدمات اإدارية لالإحالت 

الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�ستثمار الدويل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134978

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الفالح اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الربميي , �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143273

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأن�سطة وكاالت ال�سفر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطييب املثايل للم�ساريع التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144034

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطاحن يدوية للقهوة )حتمي�ص النب اأو طحنه اأو تعبئته + طحن وتعبئة احلبوب(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مناب للتجارة واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144073

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالة لياقة ن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة موارد لوى للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144300

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ثالجات واأجهزة تربيد وجممدات الأغرا�ص التخزين الطبي, اأجهزة تربيد الهواء, اأجهزة 

تربيد امل�سروبات, من�ساآت تربيد للماء, اأجهزة واآالت تربيد, اأجهزة تدفئة وتربيد لتوزيع 

امل�سروبات ال�ساخنة والباردة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفائز الذهبي املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144497

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة اإنذار, انودات, اأجهزة اإنذار �سد احلريق, مكثفات, مفاتيح قطع الدارات الكهربائية, 

�سيليكونية,  �سرائح  رقاقات  ال�سغط,  موؤ�سرات  اجلو,  رطوبة  قيا�ص  اأجهزة  قيا�ص,  اأجهزة 

ترانز�ستورات  دخان,  كوا�سف  املودم,  اأجهزة  باحلا�سوب,  ملحقة  اأجهزة  املتكاملة,  للدوائر 

اإلكرتونية, معدادات, مفكرات اإلكرتونية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عرب الدار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144499

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترويج املبيعات لالآخرين, خدمات اإعداد مناذج الدعاية واالإعالن اأو ترويج املبيعات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متاجر الغزايل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144512

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع االأبواب والنوافذ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الوافـي الف�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املعبيلة ال�سناعية, والية ال�سيب, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144523

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب معدات املطابخ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرواد ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144563

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طحني قمح, توابل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�ص الزعفران للم�ساريع املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144564

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سم�سرة, تثمني العقارات, اإدارة العقارات, تاأجري ال�سقق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هالل بن �سعيد بن �سيف احلو�سني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144567

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ل�سق االإعالنات, ن�سر مواد الدعاية واالإعالن, عر�ص ال�سلع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التاج الثالثي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144568

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فان�سي كوفـي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144569

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ص �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الباطنة للفنون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144570

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحذية  ن�سيج احللفاء,  اأو �سنادل من  اأحذية  اأربطة,  ذات  اأحذية  داخلية,  ن�سائية  مالب�ص 

لالأطفال,  �سراويل  حتتية,  �سراويل  ن�سائية,  عباءات  لالأحذية,  كعوب  البدنية,  للريا�سة 

�سراويل داخلية, اأثواب من ال�سوف مالب�ص, اأثواب ف�سفا�سة, �سياالت للمالب�ص, م�سدات 

للن�ساء, م�سدات لل�سدر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة عبدالـله �سعد بن حمي�سن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144573

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سائر فواكه, ع�سائر خ�سراوات وم�سروبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرابي الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144575

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تنعم العاملية املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144576

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ص �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد الدقم ال�سمكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23        
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144578

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ف�ساتني االأفراح وال�سهرة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيان العاملية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144590

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة عن طريق االإنرتنت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم عبدالعزيز املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144601

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآليات  اليد,  ل�ساعات  اأحزمة  يد,  �ساعات  و�ساعات,  كبرية  �ساعات  بندول  كبرية,  �ساعات 

بلور  �ساعات,  �ساعات,  علب  كهربائية,  و�ساعات  كبرية  �ساعات  �ساعات,  �سال�سل  ال�ساعات, 

علب  لل�ساعات,  علب  جموهرات,  ذهبية  خيوط  مطرق,  اأو  م�سغول  غري  ذهب  لل�ساعات, 

الإهداء ال�ساعات, �ساعات توقيت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذوق اجلميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144604

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للزهور و النباتات الطبيعية و ال�سناعية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سويهي الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144606

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تدريب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأكادميية العربية للتدريب وال�سالمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144608

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

.GPS اأجهزة نظام حتديد املواقع العاملية

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاقي لتقنية املعلومات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144609

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النماء الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144610

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زعفران.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خمي�ص بن حمد بن �سامل اجلابري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144611

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت البقالة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بريحاء م�سقط العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144613

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سكاكر لالأكل, �سكاكر النعناع الإنعا�ص النف�ص, خبز بال�سوكوالتة, �ساي من اأع�ساب البحر, 

توابل بودرة, حلويات بالنعناع, حلويات �سكرية, كعك الوفل, خبز بان, كاكاو, قهوة, بن غري 

حمم�ص, م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة, قرفة تابل, كارميل �سكاكر, �ساي, 

�سوكوالته, توابل, حلويات, بهارات, �سكر, نعناع للحلويات, ع�سل نحل, حلوى لوز, حلويات 

فول �سوداين.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التاأ �سي�ص املتحدة للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

 تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144615

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثاث منزيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االإمارات لالأثاث امللكي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144616

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه معدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنائن ماأرب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144617

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع لوازم الرحالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة املك�سات الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144619

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية بال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فجر الوادي االأعلى للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144620

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع املحركات واملولدات الكهربائية متعددة االأغرا�ص.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة طاقة للحلول الكهربائية واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144621

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتبة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خط النجاح ال�ساملة التجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

-92-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144622

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي )ت�سميم الداخلي للديكور(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مزون الريامي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144623

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ص ال�سلع, توزيع العينات, ا�ست�سارات تنظيم االأعمال, دعاية واإعالن, خدمات اإعداد مناذج 

الدعاية واالإعالن اأو ترويج املبيعات, ترويج املبيعات لالآخرين, املعاجلة االإدارية لطلبات 

ال�سراء, معاجلة االإدارة التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري, خدمات الفوترة, ت�سويق, 

خدمات الت�سويق عرب الهاتف, توفـري معلومات االأعمال عن طريق مواقع االإنرتنت, اإتاحة 

�سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها, خدمات اإدارة االأعمال املوؤقتة, خدمات 

املوؤ�س�سات,  التوا�سل مع  الفنية, خدمات  املعار�ص  التي تقدمها  الفنية  التجزئة لالأعمال 

خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز, تنميط امل�ستهلك الأغرا�ص جتارية اأو ت�سويقية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأم خولة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144626

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ص واالأحذية واحلقائب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سيذانية لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144627

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خ�سراء الفلج للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144628

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء )اإن�ساء املباين وقطع اجلبال(, البناء بالطوب, تنظيف املباين من الداخل, االإ�سراف 

على اإن�ساء املباين)ال�سيانة والت�سميم الداخلي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سل�سلة جبال م�سقط للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144629

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مفاز امل�سنعة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144630

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأن�سطة وكاالت ال�سفر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فردو�ص العا�سمة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144631

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق)الفنادف واملوتيالت واملنتجعات(, خدمات املطاعم )الفنادف واملوتيالت 

�سالــــة  خدمـــات  واملنتجعــــات(,  واملوتيالت  الفنادق)الفنادف  فـي  احلجز  واملنتجعات(, 

ال�سي�سة)الفنادق واملوتيالت واملنتجعات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزهراء للمنتجعات و اخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

-96-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144632

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هايرب ماركت .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأبراج ال�سرقية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144633

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنجيد اأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سالح با�سامل و�سريكه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144634

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب اللوحات والطباعة الرقمية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سموع للم�ساريع املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144635

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جموهرات )بيع الذهب واملجوهرات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبو اأنور الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144636

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للمك�سرات  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

والنب والتوابل والعطارة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�ساج اخل�سبي للم�ساريع ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144638

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع فـي املتاجر املتخ�س�سة للزهور والنباتات ال�سناعية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنت عي�سى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144639

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنور �سامل العا�سمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144640

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف وتلميع ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االإبداع ال�سامل لالأعمال املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144642

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ص اجلاهزة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجم االأزرق الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144643

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات اإدارة االأعمال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كادر لال�ست�سارات وخدمات املوارد الب�سريـــــــة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144644

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العقارات,  اإدارة  العقارات,  تثمني  العقارات,  وكاالت  خدمات  ال�سم�سرة,  العقارات,  تاأجري 

اإدارة العمارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درة جعالن للعقارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144645

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البوابة الثامنة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144646

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتبة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار الكلمة الطيبة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144649

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سقق)ال�سقق الفندقية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغربة لل�سقق الفندقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144652

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, 

اأطباق  )اإعداد  ال�سخ�سية  الطهاة  خدمات  اخلفـيفة,  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات 

ووجبات منزلية اأو خا�سة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبق الهم�ص

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144656

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة, قرفة تابل, �ساي, م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التوت االأزرق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144659

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البعد اخلما�سي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144663

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع اللحوم والدواجن(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ابن �سهزاد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144668

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, خدمات املطاعم واملقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سني بن ح�سن بن حممد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144339

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طب  خدمات  ال�سحية,  الرعاية  لالأع�ساب,  اليدوية  املعاجلة  الطبية,  العيادات  خدمات 

االأ�سنان, اجلراحة التقوميية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذكي الب�سيط الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143983

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات غازية وغري غازية وم�سروبات غري كحولية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جرين كوال ال تي دي 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قرب�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سرتاتي ماريفـيلي 5،�سرتوفولو�س 2046, نيقو�سيا, قرب�ص
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143986

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجميات احلا�سوب, تطبيقات الربجميات املتنقلة, برجميات احلا�سوب لال�ستخدام على 

برامج  االإنرتنت,  على  ال�سداد  معاجلة  برامج  ال�سداد,  معاجلة  برامج  النقالة,  االأجهزة 

برامج  االإلكرتونية,  التجارة  ملن�سات  احلا�سوب  برامج  الب�سائع,  ت�سليم  ملتابعة  احلا�سوب 

حامالت  االإلكرتونية,  البيانات  قواعد  االإنرتنت,  على  البيانات  قواعد  للتنزيل,  قابلة 

البيانات املغناطي�سية, معدات معاجلة البيانات, اأجهزة احلا�سوب, برامج احلا�سوب, برامج 

احلا�سوب القابلة للتنزيل, املن�سورات االإلكرتونية القابلة للتنزيل, برامج احلا�سوب لطلب 

الطعام, تطبيقات االأجهزة النقالة لطلب الطعام القابلة للتنزيل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نون ايه دي هولدينغز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وحدة 4, منطقة البوابة, املبنى 2, مركز دبي العاملي, �ص.ب: 506528 
دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143987

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سويق  الت�سويق,  املكتبي,  الن�ساط  وتفعيل  االأعمال  وتوجيه  واإدارة  واالإعالن  الدعاية 

اإدارة  االجتماعية,  االإعالم  و�سائل  ت�سويق  االإنرتنت,  �سبكة  على  االإعالن  االإنرتنت,  عرب 

�سوؤون املوظفـني, تدبري موارد املوظفـني, من�سات التجارة االإلكرتونية, اأماكن الت�سوق من 

وبائعي  مل�سرتي  االإنرتنت  �سبكة  على  ت�سوق  اأماكن  توفـري  ال�سلع,  لبيع  االإنرتنت  خالل 

على  ي�ستمل  االإنرتنت  �سبكة  على  للبحث  قابل  اإعالنات  دليل  توفـري  واخلدمات,  ال�سلع 

ال�سلع واخلدمات للبائعني االآخرين على االإنرتنت من خالل �سبكة االإنرتنت, اإدارة من�سة 

البيع بالتجزئة لالآخرين, ترويج �سلع وخدمات االآخرين عرب من�سة التجارة االإلكرتونية, 

امل�ساعدة فـي �سراء ال�سلع واخلدمات, الطلبات املحو�سبة على االإنرتنت التي ت�سم الب�سائع 

العامة والب�سائع اال�ستهالكية العامة, خدمات ال�سراء, �سراء عقود لالآخرين املتعلقة ببيع 

ال�سلع  ترويج  لالآخرين,  واخلدمات  ال�سلع  ت�سويق  واخلدمات,  ال�سلع  عر�ص  الب�سائع, 

واخلدمات لالآخرين عرب االإنرتنت, ترويج �سلع وخدمات االآخرين عرب من�سات التجارة 

ال�سلع واخلدمات لالآخرين,  الدعاية وترويج مبيعات  االإنرتنت,  االإلكرتونية من خالل 

توفـري دليل املعلومات التجارية على االإنرتنت, خدمات الطلب عرب االإنرتنت فـي جمال 

واخلدمات  واال�ست�سارات  املعلومات  التو�سيل,  ومعلومات  للمطاعم  اخلارجية  الطلبات 

اال�ست�سارية املتعلقة بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نون ايه دي هولدنغز ليميتد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وحدة 4, منطقة البوابة, املبنى 2, مركز دبي العاملي, �ص.ب: 506528 

دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143988

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  التخزين  وال�سفر, خدمات  الرحالت  ال�سلع وتنظيم  النقل وتغليف وتخزين وتداول 

الت�سليم,  النقل, خدمات  اللوج�ستية, خدمات  امل�ستودعات, اخلدمات  ت�سغيل  امل�ستودعات, 

الهدايا,  تغليف  ال�سحن,  خدمات  ال�سلع,  توزيع  ال�سلع,  تتبع  ال�سلع,  وت�سليم  ونقل  جمع 

اال�ست�سارية  واخلدمات  واال�ست�سارات  املعلومات  الطعام,  طلبات  تو�سيل  الهدايا,  ت�سليم 

فـيما يتعلق بجميع اخلدمات املذكورة اأعاله. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نون ايه دي هولدنغز ليمتيد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وحدة 4, منطقة البوابة, املبنى 2, مركز دبي العاملي, �ص.ب: 506528 
دبي, االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/3
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144053

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سلية  قاعات  وتقدمي  والتعليم(  )للرتبية  االأكادمييات  خدمات 

وحدائق املالهي والت�سلية وتدريب احليوانات وتنظيم واإدارة احللقات 

واإدارة  وتنظيم  املوؤمترات  واإدارة  وتنظيم  املو�سيقية  احلفالت  واإقامة  وتنظيم  الدرا�سية 

ومدار�ص  اجلمال  م�سابقات  وتنظيم  )تدريب(  العمل  ور�سات  واإدارة  وتنظيم  الندوات 

داخلية وحجز املقاعد للعرو�ص امل�سرحية وخدمات املكتبات املتجولة ون�سر الكتب وخدمات 

التخطيط وخدمات مع�سكرات العطالت )للرتفـيه( وخدمات املع�سكرات الريا�سية وتاأجري 

االأفالم ال�سينمائية وعرو�ص االأفالم ال�سينمائية وال�سريك وخدمات النوادي )للرتفـيه اأو 

التعليم( والتمرين )التدريب( وتنظيم واإدارة حلقات درا�سية وتنظيم املباريات اأو املناف�سات 

وتنظيم  بدنية  لياقة  واإقامة ح�س�ص  الريا�سية  املباريات  وتنظيم  الرتفـيه(  اأو  )للتعليم 

واإقامة احلفالت املو�سيقية وتنظيم واإدارة املوؤمترات وتنظيم واإدارة االجتماعات ودورات 
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ت�سجيل  واإعادة  الغط�ص  معدات  وتاأجري  االأ�سطوانات  فار�ص  وخدمات  باملرا�سلة  درا�سية 

ال�سوت واإعداد اأ�سرطة الفـيديو ومعلومات عن الرتبية والتعليم واالإمتحانات التعليمية 

والرتفـيه  امل�سيف  وخدمات  االإلكرتوين  املكتبي  والن�سر  والتعليم  الرتبية  وخدمات 

وتنظيم  التعليمية  اأو  الثقافـية  لالأغرا�ص  املعار�ص  وتنظيم  الرتفـيه  عن  ومعلومات 

واالإعالن وخدمات  الدعاية  اأفالم  اأفالم بخالف  واإنتاج  الرتفـيه  لغايات  االأزياء  عرو�ص 

ت�سهـيالت  وتوفـري  االألعاب  معدات  وتاأجري  كمبيوتر  �سبكة  من  مبا�سرة  املقدمة  االألعاب 

اأو تدريبية( وتعليمات الريا�سة البدنية  لعبة الغولف والتوجيه املهـني )ن�سائح تعليمية 

ومعلومات عن الرتفـيه ومعلومات عن اال�ستجمام وخدمات التدري�ص وتف�سري لغة االإ�سارة 

وخدمات ت�سميم بخالف امل�ستخدمة لغايات الدعاية واالإعالن ومكتبات االإعارة وخدمات 

املكتبات املتجولة وعر�ص متثيليات حية والت�سوير بامليكروفلم وتزويد العار�سني للفنانني 

وتاأجري االأفالم ال�سينمائية وتاأجري بروجكرتات )اآالت عر�ص( وملحقاتهـا و�ستوديوهـات 

املتاحف )عر�ص ومعار�ص(  ال�سينما وتوفـري ت�سهـيالت  �سينمائية وتوفـري ت�سهـيالت دور 

ح�سانة  ودور  االأنباء  مرا�سلي  وخدمات  مو�سيقية  وقاعات  املو�سيقي  التاأليف  وخدمات 

وخدمات االأورك�سرتا وتنظيم احلفالت الراق�سة وتنظيم املباريات اأو املناف�سات )للتعليم اأو 

الرتفـيه( وتنظيم املعار�ص لالأغرا�ص الثقافـية اأو التعليمية وتنظيم املعار�ص لالأغرا�ص 

الثقافـية اأو التعليمية وتنظيم املباريات الريا�سية وحدائق املالهـي وعر�ص متثيليات حية 

وخدمات املدرب ال�سخ�سي )تدريب للياقة البدنية( وتقدمي التقارير امل�سورة والت�سوير 

الفوتوغرافـي والرتبية البدنية وتنظيم حفالت )ترفـيه( والتدريب العملي )ا�ستعرا�ص( 

اأفالم  واإنتاج  واإنتاج عرو�ص م�سرحية  والتلفزيون  الراديو  برامج  واإنتاج  املو�سيقى  واإنتاج 

ت�سهـيالت  وتوفـري  الكاروكي  خدمات  وتوفـري  الت�سلية  قاعات  خدمات  وتوفـري  الفـيديو 

ريا�سية ون�سر الكتب ون�سر الكتب وال�سحف االإلكرتونية الفورية ون�سر ن�سو�ص بخالف 

وتاأجري  والتلفزيــــون  الراديو  وبرامــــج  احليوان  وحدائق  واالإعالن  الدعاية  ن�سو�ص 

باحلافظات  الفـيديو  م�سجالت  وتاأجري  بالراديو  والرتفـيه  والتلفزيون  الراديو  اأجهـزة 

معدات  وتاأجري  اال�ستجمام  عن  ومعلومات  الت�سجيل  �ستديوهـات  وخدمات  ال�سريطية 

اأو  للم�سارح  االإ�ساءة  اأجهـزة  وتاأجري  الفـيديو  وتاأجري كامريات  ال�سوت  وا�ستقبال  اإر�سال 

عر�ص(  )اآالت  بروجكرتات  وتاأجري  ال�سينمائية  االأفالم  وتاأجري  التلفزيون  �ستوديوهـات 

الراديو والتلفزيون وتاأجري م�ساهـد العر�ص وتاأجري معدات  اأجهـزة  وملحقاتهـا وتاأجري 

الغط�ص وتاأجري م�سجالت ال�سوت وتاأجري معدات الريا�سة عدا املركبات وتاأجري املالعب 
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التن�ص  مالعب  وتاأجري  م�سرحية  م�ساهـد  وتاأجري  اال�ستادات  مرافق  وتاأجري  الريا�سية 

وتاأجري  ال�سريطية  باحلافظات  الفـيديو  م�سجــالت  وتاأجيـــر  الفـيديو  كامريات  وتاأجري 

اأ�سرطة الفـيديو وخدمات مرا�سلي االأنباء ومدار�ص داخلية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهيئة امللكية ملحافظة العال 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: عود ديونز, �سارع عمرو ال�سمريي, حي ال�سفارات, وحدة 7747، رقم 1، 
الريا�ص 3357-12512, اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144054

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سلية  قاعات  وتقدمي  والتعليم(  )للرتبية  االأكادمييات  خدمات 

وحدائق املالهي والت�سلية وتدريب احليوانات وتنظيم واإدارة احللقات 

واإدارة  وتنظيم  املوؤمترات  واإدارة  وتنظيم  املو�سيقية  احلفالت  واإقامة  وتنظيم  الدرا�سية 

ومدار�ص  اجلمال  م�سابقات  وتنظيم  )تدريب(  العمل  ور�سات  واإدارة  وتنظيم  الندوات 

داخلية وحجز املقاعد للعرو�ص امل�سرحية وخدمات املكتبات املتجولة ون�سر الكتب وخدمات 

التخطيط وخدمات مع�سكرات العطالت )للرتفـيه( وخدمات املع�سكرات الريا�سية وتاأجري 

االأفالم ال�سينمائية وعرو�ص االأفالم ال�سينمائية وال�سريك وخدمات النوادي )للرتفـيه اأو 

التعليم( والتمرين )التدريب( وتنظيم واإدارة حلقات درا�سية وتنظيم املباريات اأو املناف�سات 

وتنظيم  بدنية  لياقة  واإقامة ح�س�ص  الريا�سية  املباريات  وتنظيم  الرتفـيه(  اأو  )للتعليم 

واإقامة احلفالت املو�سيقية وتنظيم واإدارة املوؤمترات وتنظيم واإدارة االجتماعات ودورات 

ت�سجيل  واإعادة  الغط�ص  معدات  وتاأجري  االأ�سطوانات  فار�ص  وخدمات  باملرا�سلة  درا�سية 

ال�سوت واإعداد اأ�سرطة الفـيديو ومعلومات عن الرتبية والتعليم واالإمتحانات التعليمية 

والرتفـيه  امل�سيف  وخدمــات  االإلكرتونـــي  املكتبـــي  والن�ســـر  والتعليم  الرتبية  وخدمات 
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وتنظيم  التعليمية  اأو  الثقافـية  لالأغرا�ص  املعار�ص  وتنظيم  الرتفـيه  عن  ومعلومات 

واالإعالن وخدمات  الدعاية  اأفالم  اأفالم بخالف  واإنتاج  الرتفـيه  لغايات  االأزياء  عرو�ص 

ت�سهـيالت  وتوفـري  االألعاب  معدات  وتاأجري  كمبيوتر  �سبكة  من  مبا�سرة  املقدمة  االألعاب 

اأو تدريبية( وتعليمات الريا�سة البدنية  لعبة الغولف والتوجيه املهـني )ن�سائح تعليمية 

ومعلومات عن الرتفـيه ومعلومات عن اال�ستجمام وخدمات التدري�ص وتف�سري لغة االإ�سارة 

وخدمات ت�سميم بخالف امل�ستخدمة لغايات الدعاية واالإعالن ومكتبات االإعارة وخدمات 

املكتبات املتجولة وعر�ص متثيليات حية والت�سوير بامليكروفلم وتزويد العار�سني للفنانني 

وتاأجري االأفالم ال�سينمائية وتاأجري بروجكرتات )اآالت عر�ص( وملحقاتهـا و�ستوديوهـات 

املتاحف )عر�ص ومعار�ص(  ال�سينما وتوفـري ت�سهـيالت  �سينمائية وتوفـري ت�سهـيالت دور 

ح�سانة  ودور  االأنباء  مرا�سلي  وخدمات  مو�سيقية  وقاعات  املو�سيقي  التاأليف  وخدمات 

وخدمات االأورك�سرتا وتنظيم احلفالت الراق�سة وتنظيم املباريات اأو املناف�سات )للتعليم اأو 

الرتفـيه( وتنظيم املعار�ص لالأغرا�ص الثقافـية اأو التعليمية وتنظيم املعار�ص لالأغرا�ص 

الثقافـية اأو التعليمية وتنظيم املباريات الريا�سية وحدائق املالهـي وعر�ص متثيليات حية 

وخدمات املدرب ال�سخ�سي )تدريب للياقة البدنية( وتقدمي التقارير امل�سورة والت�سوير 

الفوتوغرافـي والرتبية البدنية وتنظيم حفالت )ترفـيه( والتدريب العملي )ا�ستعرا�ص( 

اأفالم  واإنتاج  واإنتاج عرو�ص م�سرحية  والتلفزيون  الراديو  برامج  واإنتاج  املو�سيقى  واإنتاج 

ت�سهـيالت  وتوفـري  الكاروكي  خدمات  وتوفـري  الت�سلية  قاعات  خدمات  وتوفـري  الفـيديو 

ريا�سية ون�سر الكتب ون�سر الكتب وال�سحف االإلكرتونية الفورية ون�سر ن�سو�ص بخالف 

وتاأجري  والتلفزيون  الراديو  وبرامج  احليوان  وحدائق  واالإعالن  الدعاية  ن�سو�ص 

باحلافظات  الفـيديو  م�سجالت  وتاأجري  بالراديو  والرتفـيه  والتلفزيون  الراديو  اأجهـزة 

معدات  وتاأجري  اال�ستجمام  عن  ومعلومات  الت�سجيل  �ستديوهـات  وخدمات  ال�سريطية 

اأو  للم�سارح  االإ�ساءة  اأجهـزة  وتاأجري  الفـيديو  وتاأجري كامريات  ال�سوت  وا�ستقبال  اإر�سال 

عر�ص(  )اآالت  بروجكرتات  وتاأجري  ال�سينمائية  االأفالم  وتاأجري  التلفزيون  �ستوديوهـات 

الراديو والتلفزيون وتاأجري م�ساهـد العر�ص وتاأجري معدات  اأجهـزة  وملحقاتهـا وتاأجري 

الغط�ص وتاأجري م�سجالت ال�سوت وتاأجري معدات الريا�سة عدا املركبات وتاأجري املالعب 

التن�ص  مالعب  وتاأجري  م�سرحية  م�ساهـد  وتاأجري  اال�ستادات  مرافق  وتاأجري  الريا�سية 

وتاأجري  ال�سريطية  باحلافظات  الفـيديو  م�سجالت  وتاأجري  الفـيديــو  كاميـــرات  وتاأجيـــر 

اأ�سرطة الفـيديو وخدمات مرا�سلي االأنباء ومدار�ص داخلية. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهيئة امللكية ملحافظة العال 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: عود ديونز, �سارع عمرو ال�سمريي, حي ال�سفارات, وحدة 7747، رقم 1، 
الريا�ص 3357-12512, اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144056

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالهي  وحدائق  الت�سلية  قاعات  وتقدمي  والتعليم(  )للرتبية  االأكادمييات  خدمات 

والت�سلية وتدريب احليوانات وتنظيم واإدارة احللقات الدرا�سية وتنظيم واإقامة احلفالت 

املو�سيقية وتنظيم واإدارة املوؤمترات وتنظيم واإدارة الندوات وتنظيم واإدارة ور�سات العمل 

امل�سرحية  للعرو�ص  املقاعد  داخلية وحجز  )تدريب( وتنظيم م�سابقات اجلمال ومدار�ص 

وخدمات املكتبات املتجولة ون�سر الكتب وخدمات التخطيط وخدمات مع�سكرات العطالت 

االأفالم  ال�سينمائية وعرو�ص  االأفالم  وتاأجري  الريا�سية  املع�سكرات  )للرتفـيه( وخدمات 

)التدريب(  والتمرين  التعليم(  اأو  )للرتفـيه  النوادي  وخدمات  وال�سريك  ال�سينمائية 

وتنظيم واإدارة حلقات درا�سية وتنظيم املباريات اأو املناف�سات )للتعليم اأو الرتفـيه( وتنظيم 

املو�سيقية  احلفالت  واإقامة  وتنظيم  بدنية  لياقة  ح�س�ص  واإقامة  الريا�سية  املباريات 

باملرا�سلة وخدمات  درا�سية  ودورات  االجتماعات  واإدارة  وتنظيم  املوؤمترات  واإدارة  وتنظيم 

فار�ص االأ�سطوانات وتاأجري معدات الغط�ص واإعادة ت�سجيل ال�سوت واإعداد اأ�سرطة الفـيديو 

ومعلومات عن الرتبية والتعليم واالإمتحانات التعليمية وخدمات الرتبية والتعليم والن�سر 

املكتبي االإلكرتوين وخدمات امل�سيف والرتفـيه ومعلومات عن الرتفـيه وتنظيم املعار�ص 

اأفالم  واإنتاج  الرتفـيه  لغايات  االأزياء  عرو�ص  وتنظيم  التعليمية  اأو  الثقافـية  لالأغرا�ص 

كمبيوتر  �سبكة  من  مبا�سرة  املقدمة  االألعاب  وخدمات  واالإعالن  الدعاية  اأفالم  بخالف 

وتاأجري معدات االألعاب وتوفـري ت�سهـيالت لعبة الغولف والتوجيه املهـني )ن�سائح تعليمية 

اأو تدريبية( وتعليمات الريا�سة البدنية ومعلومات عن الرتفـيه ومعلومات عن اال�ستجمام 

لغايات  امل�ستخدمة  بخالف  ت�سميم  وخدمات  االإ�سارة  لغة  وتف�سري  التدري�ص  وخدمات 

حية  متثيليات  وعر�ص  املتجولة  املكتبات  وخدمات  االإعارة  ومكتبات  واالإعالن  الدعاية 

-113-



اجلريدة الر�سمية العدد )1388(

وتاأجري  ال�سينمائية  االأفالم  وتاأجري  للفنانني  العار�سني  وتزويد  بامليكروفلم  والت�سوير 

دور  ت�سهـيالت  وتوفـري  �سينمائية  و�ستوديوهـات  وملحقاتهـا  عر�ص(  )اآالت  بروجكرتات 

ال�سينما وتوفـري ت�سهـيالت املتاحف )عر�ص ومعار�ص( وخدمات التاأليف املو�سيقي وقاعات 

مو�سيقية وخدمات مرا�سلي االأنباء ودور ح�سانة وخدمات االأورك�سرتا وتنظيم احلفالت 

الراق�سة وتنظيم املباريات اأو املناف�سات )للتعليم اأو الرتفـيه( وتنظيم املعار�ص لالأغرا�ص 

الثقافـية اأو التعليمية وتنظيم املعار�ص لالأغرا�ص الثقافـية اأو التعليمية وتنظيم املباريات 

الريا�سية وحدائق املالهـي وعر�ص متثيليات حية وخدمات املدرب ال�سخ�سي )تدريب للياقة 

وتنظيم  البدنية  والرتبية  الفوتوغرافـي  والت�سوير  امل�سورة  التقارير  وتقدمي  البدنية( 

الراديو  برامج  واإنتاج  املو�سيقى  واإنتاج  )ا�ستعرا�ص(  العملي  والتدريب  )ترفـيه(  حفالت 

والتلفزيون واإنتاج عرو�ص م�سرحية واإنتاج اأفالم الفـيديو وتوفـري خدمات قاعات الت�سلية 

وتوفـري خدمات الكاروكي وتوفـري ت�سهـيالت ريا�سية ون�سر الكتب ون�سر الكتب وال�سحف 

االإلكرتونية الفورية ون�سر ن�سو�ص بخالف ن�سو�ص الدعاية واالإعالن وحدائق احليوان 

وبرامج الراديو والتلفزيون وتاأجري اأجهـزة الراديو والتلفزيون والرتفـيه بالراديو وتاأجري 

م�سجالت الفـيديو باحلافظات ال�سريطية وخدمات �ستديوهـات الت�سجيل ومعلومات عن 

وتاأجري  الفـيديو  كامريات  وتاأجري  ال�سوت  وا�ستقبال  اإر�سال  معدات  وتاأجري  اال�ستجمام 

وتاأجري  ال�سينمائية  االأفالم  وتاأجري  التلفزيون  �ستوديوهـات  اأو  للم�سارح  االإ�ساءة  اأجهـزة 

بروجكرتات )اآالت عر�ص( وملحقاتهـا وتاأجري اأجهـزة الراديو والتلفزيون وتاأجري م�ساهـد 

العر�ص وتاأجري معدات الغط�ص وتاأجري م�سجالت ال�سوت وتاأجري معدات الريا�سة عدا 

املركبات وتاأجري املالعب الريا�سية  وتاأجري مرافق اال�ستادات وتاأجري م�ساهـد م�سرحية 

وتاأجري مالعب التن�ص وتاأجري كامريات الفـيديو وتاأجري م�سجالت الفـيديو باحلافظات 

ال�سريطية وتاأجري اأ�سرطة الفـيديو وخدمات مرا�سلي االأنباء ومدار�ص داخلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهيئة امللكية ملحافظة العال 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: عود ديونز, �سارع عمرو ال�سمريي, حي ال�سفارات, وحدة 7747، رقم 1، 
الريا�ص 3357-12512, اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144120

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج  وتطبيقات  وال�سياحة  بال�سفر  املتعلقة  الربامج  وتطبيقات  الربجميات  تطبيقات 

للهاتف املحمول والهاتف املحمول املخت�ص بال�سفر وال�سياحة وبرامج الكمبيوتر التفاعلية 

قابلة  واأي�سا  للتنزيل  قابلة  اإلكرتونية  ومن�سورات  وال�سفر  التنقل  معلومات  توفر  التي 

الفـيديو  واأفالم  �سينمائية  واأفالم  فـيديو  واأفالم  وال�سياحة  ال�سفر  جمال  فـي  للتحميل 

للتنزيل  قابلة  اإلكرتونية  وخرائط  وال�سياحة  بال�سفر  املتعلقة  ال�سينمائية  واالأفالم 

املذكورة  للب�سائع  وامللحقات  والتجهيزات  الغيار  وقطع  احلا�سوبية  الرقمية  واخلرائط 

اأعاله. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجل�ص الوطني لل�سياحة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 24624، الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144127

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

هـواء  واأكيا�ص  وطائرات  للطريان  ومعدات  واآالت  واأجهـزة  )تلفريك(  هـوائية  ناقالت 

ال�سيارات( ومركبات حوامة )مزودة بو�سائد هـوائية( وم�سخات هـواء  اأمان فـي  )اأجهـزة 

حمركات  ذات  ومناطيد  برمائية  وطائرات  وطائرات  جوية  ومركبات  للمركبات(  )لوزام 

مانعة  و�سال�سل  للمركبات  للتوهـج  مانعة  واأجهـزة  برمائية  وطائرات  اإ�سعاف  و�سيارات 

لالنزالق واأجهـزة �سد �سرقة املركبات واأجهـزة اإنذار �سد �سرقة املركبات وهـياكل �سيارات 

و�سال�سل لل�سيارات و�سا�سيهـات �سيارات واأ�سقف �سيارات واإطارات �سيارات و�سيارات وحاجبات 

�سم�سية لل�سيارات ومرتكزات حماور وحماور دواليب املركبات وم�سابك الق�سبان ال�سعاعية 

االأمامي وزجاج  املركبات  للمركبات وم�ساحات زجاج  ونوافذ  املركبات  للعجالت وعجالت 

املركبات االأمامي ويخوت ومركبات وواأجهـزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة وليد فهد الوعالن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:41915 الريا�ص, 11531, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144128

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآالت �سناعة االأخ�ساب, اآالت التغليف, اآالت ع�سر الغ�سيل, االآالت واالأدوات االآلية, املحركات 

)با�ستثناء  احلركة  نقل  وعنا�سر  اآلية  قارنات  الربية(,  املركبات  )باإ�ستثناء  واملحركات 

البي�ص  تفقي�ص  اأجهزة  اليدوي,  الت�سغيل  بخالف  الزراعية  االأدوات  الربية(,  للمركبات 

واآالت بيع اأوتوماتيكية ومكاب�ص تر�سيح واآالت تر�سيح ومر�سحات )فالتر( لتنظيف هواء 

التربيد للمكان ومر�سحات )فالتر( )اأجزاء من اآالت اأو مكائن(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة وليد فهد الوعالن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:41915 الريا�ص, 11531, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144129

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سراويل االأطفال )مالب�ص( و�سدارات )بيا�سات( وقمي�سوالت )�سرتات ن�سوية ق�سرية( 

ومالب�ص  حمبوكة  ومالب�ص  وعباءات  واأثواب  )مالب�ص(  م�سرولة  وقم�سان  ومالب�ص 

و�سراويل  خارجية  ومالب�ص  )بناطيل(  وطماقات   ) لل�ساق  )اأغطية  وطماقات  حمبوكة 

االأكمام  ق�سرية  وقم�سان  وقم�سان  جاهزة  ومالب�ص  وبيجامات  �سوفـية  وكنزات  داخلية 

وقم�سان  و�سرتات  طويلة  وجوارب  ق�سرية  وجوارب  وتنانري  للرجال  داخلية  وقم�سان 

ن�سف كم واأثواب �سيقة وبناطيل و�سراويل داخلية ومالب�ص داخلية و�سدارات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املايا انرتنا�سيونال ليمتد �ص.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب كيو 1-2-31، �س.ب: 8714, ال�سارقة, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144130

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سراويل االأطفال )مالب�ص( و�سدارات )بيا�سات( وقمي�سوالت )�سرتات ن�سوية ق�سرية( 

ومالب�ص  حمبوكة  ومالب�ص  وعباءات  واأثواب  )مالب�ص(  م�سرولة  وقم�سان  ومالب�ص 

و�سراويل  خارجية  ومالب�ص  )بناطيل(  وطماقات  لل�ساق(  )اأغطية  وطماقات  حمبوكة 

االأكمام  ق�سرية  وقم�سان  وقم�سان  جاهزة  ومالب�ص  وبيجامات  �سوفـية  وكنزات  داخلية 

وقم�سان  و�سرتات  طويلة  وجوارب  ق�سرية  وجوارب  وتنانري  للرجال  داخلية  وقم�سان 

ن�سف كم واأثواب �سيقة وبناطيل و�سراويل داخلية ومالب�ص داخلية و�سدارات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املايا انرتنا�سيونال ليمتد �ص.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب كيو 1-2-31، �س.ب: 8714, ال�سارقة, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144131

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سراويل االأطفال )مالب�ص( و�سدارات )بيا�سات( وقمي�سوالت )�سرتات ن�سوية ق�سرية( 

ومالب�ص  حمبوكة  ومالب�ص  وعباءات  واأثواب  )مالب�ص(  م�سرولة  وقم�سان  ومالب�ص 

و�سراويل  خارجية  ومالب�ص  )بناطيل(  وطماقات  لل�ساق(  )اأغطية  وطماقات  حمبوكة 

االأكمام  ق�سرية  وقم�سان  وقم�سان  جاهزة  ومالب�ص  وبيجامات  �سوفـية  وكنزات  داخلية 

وقم�سان  و�سرتات  طويلة  وجوارب  ق�سرية  وجوارب  وتنانري  للرجال  داخلية  وقم�سان 

ن�سف كم واأثواب �سيقة وبناطيل و�سراويل داخلية ومالب�ص داخلية و�سدارات. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املايا انرتنا�سيونال ليمتد �ص.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب كيو 1-2-31، �س.ب: 8714, ال�سارقة, االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144336

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية, وهي امل�ستح�سرات ال�سيدالنية لعالج ال�سرطان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايلي ليللي اند كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ,46285 انديانا  انديانابولي�ص,  �سنرت,  كوربوريت  ليللي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144359

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية, وهي امل�ستح�سرات ال�سيدالنية لعالج الثعلبة ومر�ص الزهامير 

والتهاب اجللد التاأتبي واأمرا�ص واإ�سطرابات املناعة الذاتية واأمرا�ص واإ�سطرابات الدم 

واالأوعية  القلب  واأمرا�ص  وال�سرطان  العظمي  والهيكل  العظام  واإ�سطرابات  واأمرا�ص 

العنقودي.ومر�ص  وال�سداع  املركزي  الع�سبي  اجلهاز  واإ�سطرابات  واأمرا�ص  الدموية 

ال�سكري  ومر�ص  اجللد  واإ�سطرابات  واأمرا�ص  واخلرف  كرون  ومر�ص  كورونا  فـريو�ص 

وع�سر �سحميات الدم واأمرا�ص واإ�سطرابات الغدد ال�سماء واآالم فـيربوميالغيا واأمرا�ص 

االلتهابات  واأمرا�ص  وااللتهابات  القلب  وف�سل  وال�سداع  اله�سمي  اجلهاز  واإ�سطرابات 

الكبد  واإ�سطرابات  واأمرا�ص  الكلى  واإ�سطرابات  واأمرا�ص  االلتهابية  االأمعاء  واأمرا�ص 

والذئبة واالإ�سطرابات العقلية واأمرا�ص واإ�سطرابات التمثيل الغذائي وال�سداع الن�سفـي 

وه�سا�سة  وال�سمنة  الع�سبية  واالإ�سطرابات  الع�سبي  التنك�ص  واإ�سطرابات  واأمرا�ص 

العظام واالأمل ومر�ص باركن�سون وال�سدفـية والتهاب املفا�سل ال�سدفـي والتهاب املفا�سل 

الروماتويدي والتهاب القولون التقرحي واأمرا�ص االأوعية الدموية وعوامل الت�سخي�ص 

الطبي  لال�ستخدام  الت�سخي�سي  امل�سح  وعوامل  الطبية  لالأغرا�ص  واملواد  وامل�ستح�سرات 

الت�سخي�ص  فـي اجل�سم احلي وم�ستح�سرات  الت�سخي�سي لال�ستخدام  امل�سح  وهي عوامل 

ال�سيدالنية االإ�سعاعية لال�ستخدام الطبي وامل�ستح�سرات الت�سخي�سية ال�سيدالنية امل�سعة 

ال�ستخدامها فـي ت�سخي�ص اأمرا�ص اميلودي التنك�سية الع�سبية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايلي ليللي اند كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ,46285 انديانا  انديانابولي�ص,  �سنرت,  كوربوريت  ليللي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144453

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستحــ�سرات تنظـــيف و�ســـقل وجلـــي وك�ســـط و�سابـــون 

وعطور وزيوت عطريـــة وم�ستح�سرات جتميل وغ�ســـول )لو�سن( لل�سعر ومنظفات اأ�سنان. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن بن اأحمد الدهام و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ص, 11521، �س.ب: 41009, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144454

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام )م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط و�سابون 

وعطور وزيوت عطرية وم�ستح�سرات جتميل وغ�سول )لو�سن( لل�سعر ومنظفات اأ�سنان(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن بن اأحمد الدهام و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ص, 11521، �س.ب: 41009, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144455

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط و�سابون وعطور 

وزيوت عطرية وم�ستح�سرات جتميل وغ�سول )لو�سن( لل�سعر ومنظفات اأ�سنان. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عبدالرحمن بن اأحمد الدهام و�سركاه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ص, 11521، �س.ب: 41009, اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144641

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعبئة, النقل بال�سيارات, مواقف ال�سيارات, خدمات اال�ستخدام امل�سرتك لل�سيارات, 

ت�سليم الب�سائع, خزن الب�سائع, التخزين, تغليف الب�سائع, النقل ب�سيارات االأجرة, النقل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كرايف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الدوحة - قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ص.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135720

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطريـــة  زيــــوت  حتديـــدا  العطـــر  روح  عطريــة,  مياه  عطور,  الزينة,  ماء  منزلية,  عطور 

وم�ستخل�سات الزهور, عطر للكتان وال�سجاد واجلو, بخور, زيوت ل�سناعة العطور, زيوت 

عطرية, زيوت الأغرا�ص الزينة, زيوت احلمام, زيوت الأغرا�ص التجميل, روح عطور الزهور, 

ع�سي خ�سبية معطرة لتعطري الغرفة, م�ستخل�سات الزهور تباع كعن�سر من م�ستح�سرات 

التجميل, �سمع تلميع معطر, م�ساحيق معطرة لالأغرا�ص التنظيف العامة, م�ستح�سرات 

التجميل, كرميات جتميلية, حتديدا كرمي حليبي, كرمي اال�ستحمام, كرمي اليد, مرهم 

ال�سفاه لي�ص لال�ستخدام الطبي, حليب الأغرا�ص الزينة, حليب اللوز الأغرا�ص التجميل, 

التجميل,  الأغرا�ص  لو�سيونات  اجلمال,  قناع  التجميل,  الأغرا�ص  املجفف  اللوز  حليب 

كرمي  الب�سرة,  غ�سول  حتديدا  الطبي,  لال�ستخدام  لي�ست  بالب�سرة  العناية  منتجات 

للب�سرة,  الفواكه  حم�ص  مق�سرات  للب�سرة,  كيميائية  مق�سرات  اجللد,  مرطبات  الب�سرة, 

ملمع اجل�سم, بل�سم اجل�سم, مق�سرات اجللد, م�سل اجللد غري معالج, م�سفيات الب�سرة, 

مطهرات الب�سرة, مكيفات الب�سرة, وكرميات تكييف الب�سرة الأغرا�ص جتميلية, مفتحات 

ال�سبغات,  متديد  اأو  تعزيز  اأو  لت�سريع  للب�سرة  هالمية  مواد  الب�سرة,  منع�سات  الب�سرة, 

اأقنعة اجللد, مرطبات الب�سرة, وملم�سات الب�سرة, جممل الب�سرة, كرميات تبيي�ص الب�سرة, 

اأو  مكياج, مزيالت املكياج, ماء الزينة معطر, مناديل ورقية م�سربة بلو�سيونات جتميلية 

ا�ستحمام,  اأمالح  لال�ستحمام,  التجميل  م�ستح�سرات  للزينة,  �سابون  �سابون,  معطرة, 

حالقة,  م�ستح�سرات  احلالقة,  كرميات  حالقة,  لو�سيونات  حتديدا  حالقة,  منتجات 

�سابون حالقة, لو�سيونات بعد احلالقة, فـي الفئة 3. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هارموني�ست اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�سيتي،  كولفـري  منرب.963،  �سويت  بوليفارد,  10736جيفـري�سون  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
كاليفورنيا90230, الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/2
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: االأوىل للملكية الفكرية �ص.م.م

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: واليـــة بو�ســـر, �سكـــة رقم: 5509، بناية رقم: 1062, الطابق الثاين, 
مكتب رقم: 21, حمافظة م�سقط, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 134231

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جليل للتجارة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3262، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/1/5

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135080

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأجهــــزة والأدوات العلمـــية واملالحـــية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرافـي 

وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�سرية واأجهــزة واأدوات الوزن والقيا�ش والإ�سارة واملراقبة 

)الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم 

ال�سور،  اأو  ال�سوت  ن�سخ  اأو  اإر�سال  اأو  ت�سجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  فـي  التحكم  اأو 

اآلية واآليات لالأجهزة التي  اأقرا�ش الت�سجيل، ماكينات بيع  حامالت بيانات مغناطي�سية، 

ملعاجلة  حا�سوب  واأجهزة  معدات  حا�سية،  الالآت  النقد،  ت�سجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل 

البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يونيكوم انرتنا�سيونال للتجارة العامة )�ش.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 39678، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/10

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 858 ر.ب: 131 احلمرية، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1388(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140726

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإر�سال الر�سائل باأي �سيغة والو�سول اإىل قواعد البيانات وعمليات البحث املتعلقة 

عرب  والت�سال  اخلليوية  والهواتف  بالتلفونات  الت�سال  البيانات،  قواعد  اإىل  بالو�سول 

الطرفـيات احلا�سوبية. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز دبي التجاري العاملي ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 9292، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140727

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتعلقة  واملعلومات  املنتجعات  ذلك  فـي  مبا  العطالت  اإقامة  اأماكن  حجز  الفنادق،  حجز 

مراجعات  على  مبنية  كانت  �سواء  اإقامة(  )اأماكن  واملنتجعات  الفنـــادق  وحجـــز  بالفنادق 

الزبائن اأم ل واملعلومات والن�سائح وال�ست�سارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اآنفا مبا فـي 

ذلك اخلدمات املذكورة اآنفا عرب الو�سائل الإلكرتونية.  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز دبي التجاري العاملي ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 9292، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1388(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140728

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن والعالقات العامة والدعايات وترويج املبيعات وخدمات الت�سويق 

وجتميع  اإعالنيـــة  لغايـــات  واملعـــار�ش  التجاريـــة  املعار�ش  واإدارة  تنظيم  ال�سوق،  واأبحاث 

املعلومات املتعلقة بالإقامة بالفنادق وتفعيل الن�ساط املكتبي املتعلق باإن�ساء قواعد بيانات 

لتقييم الإقامة بالفنادق وال�ست�سارات املتعلقة باخلدمات املذكورة اآنفا. 

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز دبي التجاري العاملي ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 9292، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140729

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم الرحالت، حجز وحجوزات تذاكر ال�سفر واملعلومات وال�ست�سارات املتعلقة باخلدمات 

املذكورة اآنفا مبا فـي ذلك ما يتعلق بامل�سائل املتعلقة بوجهات ال�سفر، مبا فـي ذلك اخلدمات 

املذكورة اآنفا املقدمة من خالل وكالء ال�سفر ومنظمي الرحالت واملكاتب ال�سياحية، جميع 

ما ذكر اآنفا. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز دبي التجاري العاملي ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 9292، دبي الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 109 ر.ب: 136، �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1388(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144229

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد، خال�سات اللحم وفواكه وخ�سراوات حمفوظة 

احلليب  البي�ش،  بال�سكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  هالم)جيلي(  ومطهوة،  وجمففة 

واجلبنة والزبدة واللنب الرائب)الزبادي(، منتجات احلليب الأخرى، زيوت ودهون للطعام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايفري�ست هولدينجز ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

�ش.م.م،  حرة  منطقة  ا�سو�سييت�ش  اند  هاملني  مريكوري   / لعناية  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
جناح رقم: 208، بناية كانون، بناية رقم: 9، مدينة دبي لالإنرتنت، 

�ش.ب: 500558، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144525

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حقائب يد )حقائب بو�سطن ( حقائب يد ذات ا�ستعمالت متعددة تفتح من الأعلى ولها 

اخل�سر،  على  تو�سع  حقائب  اأجربة،  لالأحذية،  )�سناديق  الفتحة،  جانبي  على  مقب�ش 

حقائب كتف، حقائب ظهر للتخييم، مظالت(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلوبرايد، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 16-14، ماي�ساوا 3 - ت�سومي، هيجا�سي كورومي - �سي، طوكيو، 8511-203، 
اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1388(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144527

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قم�سان )املالب�ش، حتديدا، جاكيتات، بناطيل، قم�سان بولو، قم�سان تائية ) ن�سف كم (، 

قم�سان طويلة الأكمام، �سرتات، قفازات وقفازات األب�سة تف�سل بني الإبهام و بقية الأ�سابع، 

قبعات و قبعات ذات حافة من الأمام، معاطف مطرية، جوارب ق�سرية وجوارب طويلة، 

األب�سة للطق�ش البارد، لبا�ش القدم(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلوبرايد، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 16-14، ماي�ساوا 3 - ت�سومي، هيجا�سي كورومي - �سي، طوكيو، 8511-203، 
اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144528

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عدة �سيد ال�سمك)عدة �سيد ال�سمك، حتديدا، بكر �سيد ال�سمك، ق�سبان طويلة ل�سيد 

ال�سمك،  �سيد  �سنانري  ال�سمك،  �سيد  خيوط  ال�سمك،  �سيد  لق�سبان  �سناديق  ال�سمك، 

طوافات �سيد ال�سمك، �سراك �سيد ال�سمك، حامالت ق�سبان �سيد ال�سمك، ثقالت �سيد 

ال�سمك، حقائب لعدة �سيد ال�سمك، �سناديق لعدة �سيد ال�سمك، قفازات ل�سيد ال�سمك(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلوبرايد، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 16-14، ماي�ساوا 3 - ت�سومي، هيجا�سي كورومي - �سي، طوكيو، 8511-203، 
اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1388(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144530

فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حقائب يد )حقائب بو�سطن ( حقائب يد ذات ا�ستعمالت متعددة تفتح من الأعلى ولها 

اخل�سر،  على  تو�سع  حقائب  اأجربة،  لالأحذية،  )�سناديق  الفتحة،  جانبي  على  مقب�ش 

حقائب كتف، حقائب ظهر للتخييم، مظالت(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلوبرايد، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 16-14، ماي�ساوا 3 - ت�سومي، هيجا�سي كورومي - �سي، طوكيو، 8511-203، 
اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144531

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قم�سان )املالب�ش، حتديدا، جاكيتات، بناطيل، قم�سان بولو، قم�سان تائية )ن�سف كم(، 

قم�سان طويلة الأكمام، �سرتات، قفازات وقفازات األب�سة تف�سل بني الإبهام و بقية الأ�سابع، 

قبعات و قبعات ذات حافة من الأمام، معاطف مطرية، جوارب ق�سرية وجوارب طويلة، 

األب�سة للطق�ش البارد، لبا�ش القدم(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلوبرايد، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 16-14، ماي�ساوا 3 - ت�سومي، هيجا�سي كورومي - �سي، طوكيو، 8511-203، 
اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144532

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)عدة �سيد ال�سمك، حتديدا، بكر �سيد ال�سمك، ق�سبان طويلة ل�سيد ال�سمك، �سناديق 

لق�سبان �سيد ال�سمك، خيوط �سيد ال�سمك، �سنانري �سيد ال�سمك، طوافات �سيد ال�سمك، 

�سراك �سيد ال�سمك، حامالت ق�سبان �سيد ال�سمك، ثقالت �سيد ال�سمك، حقائب لعدة 

�سيد ال�سمك، �سناديق لعدة �سيد ال�سمك، قفازات ل�سيد ال�سمك(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلوبرايد، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 16-14، ماي�ساوا 3 - ت�سومي، هيجا�سي كورومي - �سي، طوكيو، 8511-203، 
اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144534

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)عدة �سيد ال�سمك، حتديدا، بكر �سيد ال�سمك، ق�سبان طويلة ل�سيد ال�سمك، �سناديق 

لق�سبان �سيد ال�سمك، خيوط �سيد ال�سمك، �سنانري �سيد ال�سمك، طوافات �سيد ال�سمك، 

�سراك �سيد ال�سمك، حامالت ق�سبان �سيد ال�سمك، ثقالت �سيد ال�سمك، حقائب لعدة 

�سيد ال�سمك، �سناديق لعدة �سيد ال�سمك، قفازات ل�سيد ال�سمك(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلوبرايد، اإنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 16-14، ماي�ساوا 3 - ت�سومي، هيجا�سي كورومي - �سي، طوكيو، 8511-203، 
اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144539

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قفازات لغايات طبية )قفازات ت�ستخدم مرة واحدة لغايات طب الأ�سنان، قفازات ت�ستخدم 

مرة واحدة لغايات طبية، قفازات ت�ستخدم مرة واحدة لال�ستخدام الطبي، قفازات ت�ستخدم 

مرة واحدة لغايات جراحية، مالب�ش واقية ت�ستخدم مرة واحدة لغايات طبية، األب�سة قدم 

اأقنعة �سحية ت�ستخدم ملرة واحدة للوقاية من  واقية ت�ستخدم مرة واحدة لغايات طبية، 

الفـريو�سية،  العدوى  للوقاية من  اأقنعة �سحية  اأغطية وجه كونها  الفـريو�سية،  العدوى 

البكترييا،(،  للوقاية من  الطبي  اأقنعة وجه لال�ستخدام  الطبي،  اأقنعة وجه لال�ستخدام 

اأقنعة �سحية لالأغرا�ش الطبية)اأقنعة وجه لال�ستخدام الطبي للوقاية من املواد ال�سامة، 

اأقنعة وجه لال�ستخدام اجلراحي، اأقنعة وجه لال�ستخدام اجلراحي للوقاية من البكترييا، 

للغايات  للوجه  واقية  دروع  ال�سامة،  املواد  للوقاية من  اأقنعة وجه لال�ستخدام اجلراحي 

قفازات  الأ�سنان،  طب  ل�ستخدام  مطاطية  قفازات  الطبية،  للفحو�سات  قفازات  الطبية، 

مطاطية للغايات الطبية، قفازات مطاطية للغايات اجلراحية، قفازات الفح�ش الطبي، 

اأقنعة تنف�ش واقية للغايات الطبية(، اأغطية معقمة جراحية)اأقنعة تنف�ش واقية للوقاية 

اأقنعة وجه واقية ل�ستخدام  من الفـريو�سات واجلراثيم، مالب�ش واقية للغايات الطبية، 

اأقنعة وجه واقية لال�ستخدام الطبي، قفازات واقية لغايات طبية، قفازات  طب الأ�سنان، 

للغايات  واقية  فم  اأقنعة  اجلراحية،  للغايات  واقية  قفازات  الطبي،  لال�ستخدام  واقية 

الطبية، اأقنعة فم واقية لال�ستخدام الطبي، اأقنعة اأنف واقية لال�ستخدام الطبي، مالب�ش 

واقية قابلة لإعادة ال�ستخدام للغايات الطبية، األب�سة قدم واقية قابلة لإعادة ال�ستخدام 

العدوى  من  للوقاية  �سحية  اأقنعة  الطبي،  لال�ستخدام  �سحية  اأقنعة  الطبية،  للغايات 

الفـريو�سية، قفازات جراحية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ش.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144540

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قفازات  البيــت،  فــــي  واحـــدة لال�ستخـــدام  ت�ستخدم مرة  )قفازات  منزلية  لغايات  قفافـيز 

املنزيل،  لال�ستخدام  واحدة  مرة  ت�ستخدم  قفازات  منزلية،  لغايات  واحــدة  مــرة  ت�ستخدم 

قفازات مطاطية للغايات املنزلية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ش.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144542

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قفازات لغايات طبية )قفازات ت�ستخدم مرة واحدة لغايات طب الأ�سنان، قفازات ت�ستخدم 

مرة واحدة لغايات طبية، قفازات ت�ستخدم مرة واحدة لال�ستخدام الطبي، قفازات ت�ستخدم 

مرة واحدة لغايات جراحية، مالب�ش واقية ت�ستخدم مرة واحدة لغايات طبية، األب�سة قدم 

اأقنعة �سحية ت�ستخدم ملرة واحدة للوقاية من  واقية ت�ستخدم مرة واحدة لغايات طبية، 

العدوى الفـريو�سية، اأغطية وجه كونها اأقنعة �سحية للوقاية من العدوى الفـريو�سية(، 

اأقنعة وجه لال�ستخدام الطبي  اأغطية معقمة جراحية )اأقنعة وجه لال�ستخدام الطبي، 

اأقنعة  ال�سامة،  املواد  للوقاية من  الطبي  لال�ستخدام  وجه  اأقنعة  البكترييا،  للوقاية من 

وجه لال�ستخدام اجلراحي، اأقنعة وجه لال�ستخدام اجلراحي للوقاية من البكترييا، اأقنعة 
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وجه لال�ستخدام اجلراحي للوقاية من املواد ال�سامة، دروع واقية للوجه للغايات الطبية، 

مطاطية  قفازات  الأ�سنان،  طب  ل�ستخدام  مطاطية  قفازات  الطبية  للفحو�سات  قفازات 

للغايات الطبية، قفازات مطاطية للغايات اجلراحية، قفازات الفح�ش الطبي، اأقنعة تنف�ش 

اأقنعة  واجلراثيم،(،  الفـريو�سات  من  للوقاية  واقية  تنف�ش  اأقنعة  الطبية،  للغايات  واقية 

ل�ستخدام  واقية  وجه  اأقنعة  الطبية،  للغايات  واقية  الطبية)مالب�ش  لالأغرا�ش  �سحية 

قفازات  لغايات طبية،  واقية  قفازات  الطبي،  واقية لال�ستخدام  اأقنعة وجه  الأ�سنان  طب 

واقية لال�ستخدام الطبي قفازات واقية للغايات اجلراحية، اأقنعة فم واقية للغايات الطبية، 

اأنف واقية لال�ستخدام الطبي، مالب�ش واقية  اأقنعة  الطبي  اأقنعة فم واقية لال�ستخدام 

قابلة لإعادة ال�ستخدام للغايات الطبية، األب�سة قدم واقية قابلة لإعادة ال�ستخدام للغايات 

الطبية، اأقنعة �سحية لال�ستخدام الطبي، اأقنعة �سحية للوقاية من العدوى الفـريو�سية، 

قفازات جراحية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ش.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144545

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قفازات  البيت،  فـي  لال�ستـــخدام  واحـــدة  مـــرة  ت�ستخدم  )قفازات  منزلية  لغايات  قفافـيز 

املنزيل،  لال�ستخدام  واحـــدة  مرة  ت�ستخدم  قفازات  منزلية،  لغايات  واحدة  مرة  ت�ستخدم 

قفازات مطاطية للغايات املنزلية(.

 

-132-



اجلريدة الر�سمية العدد )1388(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ش.ذ.م.م(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144547

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قفازات لغايات طبية)قفازات ت�ستخدم مرة واحدة لغايات طب الأ�سنان، قفازات ت�ستخدم 

مرة واحدة لغايات طبية، قفازات ت�ستخدم مرة واحدة لال�ستخدام الطبي، قفازات ت�ستخدم 

مرة واحدة لغايات جراحية، مالب�ش واقية ت�ستخدم مرة واحدة لغايات طبية، األب�سة قدم 

اأقنعة �سحية ت�ستخدم ملرة واحدة للوقاية من  واقية ت�ستخدم مرة واحدة لغايات طبية، 

الفـريو�سية،  العدوى  للوقاية من  اأقنعة �سحية  اأغطية وجه كونها  الفـريو�سية،  العدوى 

البكترييا،(،  للوقاية من  الطبي  اأقنعة وجه لال�ستخدام  الطبي،  اأقنعة وجه لال�ستخدام 

اأقنعة �سحية لالأغرا�ش الطبية )اأقنعة وجه لال�ستخدام الطبي للوقاية من املواد ال�سامة، 

اأقنعة وجه لال�ستخدام اجلراحي، اأقنعة وجه لال�ستخدام اجلراحي للوقاية من البكترييا، 

للغايات  للوجه  واقية  دروع  ال�سامة،  املواد  للوقاية من  اأقنعة وجه لال�ستخدام اجلراحي 

قفازات  الأ�سنان،  طب  ل�ستخدام  مطاطية  قفازات  الطبية،  للفحو�سات  قفازات  الطبية، 

مطاطية للغايات الطبية، قفازات مطاطية للغايات اجلراحية، قفازات الفح�ش الطبي، 

اأقنعة تنف�ش واقية للغايات الطبية، اأقنعة تنف�ش واقية للوقاية من الفـريو�سات واجلراثيم، 

مالب�ش واقية للغايات الطبية، اأقنعة وجه واقية ل�ستخدام طب الأ�سنان، اأقنعة وجه واقية 

لال�ستخدام الطبي، قفازات واقية لغايات طبية،(، اأغطية معقمة جراحية )قفازات واقية 

الطبية،  للغايات  واقية  فم  اأقنعة  اجلراحية،  للغايات  واقية  قفازات  الطبي،  لال�ستخدام 

اأقنعة فم واقية لال�ستخدام الطبي، اأقنعة اأنف واقية لال�ستخدام الطبي، األب�سة قدم واقية 

قابلة لإعادة ال�ستخدام للغايات الطبية، اأقنعة �سحية لال�ستخدام الطبي، اأقنعة �سحية 

للوقاية من العدوى الفـريو�سية، قفازات جراحية(.
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 با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ش.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144548

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف  فرا�سي  املنزلية،  للغايات  للتنظيــــف  فرا�ســـي  )مكانــــ�ش،  منزلية  لغايات  قفافـيز 

لال�ستخدام املنزيل، قفازات ت�ستخدم مرة واحدة لال�ستخدام فـي البيت، قفازات ت�ستخدم 

مرة واحدة لغايات منزلية، قفازات ت�ستخدم مرة واحدة لال�ستخدام املنزيل، مكان�ش �سلبة، 

مكان�ش داخلية، دلء للمما�سح، معا�سر للمما�سح(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اللولو )�ش.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 60188، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 3441 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 

جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 112758
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/2/28م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1221 فـي 2017/12/6م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: روائع احلد للتجارة
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: تكرمي الباطنة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة و�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 114 ر.ب: 311 

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/3/28م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 124921
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/1/18م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1357فـي 2020/9/13م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة خط احلرير املثالية للتجارة �ص.م.م
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: نحو القمة الدولية �ص.م.م
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة و�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 583 ر.ب: 132
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/3/24م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/14م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا لأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 

لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة الآتية:

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

169358
تي اك�س ار ات�س انرتنا�سيونال اأي 

بي، ال ال �سي
2011/7/16التجارة وال�سناعة

225629
اأي بي هولدينغز يو اأن األ تي دي 

األ األ �سي
2001/6/11التجارة وال�سناعة

325622
اأي بي هولدينغز يو اأن األ تي دي 

األ األ �سي
2001/6/11التجارة وال�سناعة

425620
اأي بي هولدينغز يو اأن األ تي دي 

األ األ �سي
2001/6/11التجارة وال�سناعة

525748

�سافـيلو - �سو�سيتا 

ازيوناريا فابريكا ايطاليانا 

لفورازيون اوت�سيايل ا�س.بي.اأ 

)�سافـيلو ا�س.بي.اأ(

2001/6/27التجارة وال�سناعة

625742

�سافـيلو - �سو�سيتا

 ازيوناريا فابريكا ايطاليانا 

لفورازيون اوت�سيايل ا�س.بي.اأ 

)�سافـيلو ا�س.بي.اأ(

2001/6/27التجارة وال�سناعة

2002/1/19التجارة وال�سناعةاللريغان انك727137

2002/1/19التجارة وال�سناعةاللريغان انك827138

2010/5/12التجارة وال�سناعةهافـيلز انديا ليمتد965803

2010/5/12التجارة وال�سناعة هافـيلز انديا ليمتد1065802
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

2010/5/12التجارة وال�سناعةهافـيلز انديا ليمتد1165801

2010/5/12التجارة وال�سناعةهافـيلز انديا ليمتد1265800

2010/5/12التجارة وال�سناعةهافـيلز انديا ليمتد1365799

2010/5/12التجارة وال�سناعةهافـيلز انديا ليمتد1465798

1991/3/27التجارة وال�سناعةاأ�ستون مارتن لغوندا ليمتد155324

1991/3/27التجارة وال�سناعةاأ�ستون مارتن لغوندا ليمتد165325

2001/5/5التجارة وال�سناعةاإنتريبارفـيومز ا�س ايه1725444

2001/5/5التجارة وال�سناعةاإنتريبارفـيومز ا�س ايه1825446

2001/2/26التجارة وال�سناعةتي اآر يو كيدز انك1924983

2001/2/26التجارة وال�سناعةتي اآر يو كيدز انك2024985

2001/2/26التجارة وال�سناعةتي اآر يو كيدز انك2124986

2001/2/26التجارة وال�سناعةتي اآر يو كيدز انك2224987

235898
ل ريدويت 

)�سو�سيتي بار اك�سنز �سيمبليفـي(
1991/8/3التجارة وال�سناعة

245897
ل ريدويت 

)�سو�سيتي بار اك�سنز �سيمبليفـي(
1991/8/3التجارة وال�سناعة

2001/4/8التجارة وال�سناعةتي اآر يو كيدز انك2525303

2012/1/25التجارة وال�سناعةبايوجني اأم ايه2672394

2768233
ارنوت�س ب�سكويت بي تي 

واي ال تي دي
2011/5/14التجارة وال�سناعة

2828002
كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
2001/4/28التجارة وال�سناعة

2924839
بروكرت اند جامبل انرتنا�سيونال 

اوبري�سنز ا�س اأ
2001/2/7التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�سجيلاملهنــــةا�شـــم ال�شركـــة

2001/3/28�لتجارة و�ل�صناعةذ� بروكرت �آند غامبل كومبني �أ3025182

2011/4/11�لتجارة و�ل�صناعةكيكرز �نرتنا�صيونال بي فـي3167804

2011/1/31�لتجارة و�ل�صناعةالند �و,ليك�س �نك3266693

3367020
�صركة جمموعة ماكي

 للمطاعم ذ.م.م
2011/2/22�لتجارة و�ل�صناعة

2011/8/27�لتجارة و�ل�صناعة�لبنك �الأهلي �ملتحد )�س.م.ب(3470015

3568260
�صن فارما�صيوتيكال �ند�صرتيز

 �ل تي دي
2011/5/14�لتجارة و�ل�صناعة

3669207
�صن فارما�صيوتيكال �ند�صرتيز

 �ل تي دي
2011/7/11�لتجارة و�ل�صناعة

3770092
�صن فارما�صيوتيكال �ند�صرتيز

 �ل تي دي
2011/9/5�لتجارة و�ل�صناعة

3826742
�صن فارما�صيوتيكال �ند�صرتيز 

�ل تي دي

2001/11/17�لتجارة و�ل�صناعة

2011/7/4�لتجارة و�ل�صناعة�صركة �ل�صعلة �لوطنية �س.م.م3969059

2011/7/4�لتجارة و�ل�صناعة�صركة �ل�صعلة �لوطنية �س.م.م4069061

2011/5/14�لتجارة و�ل�صناعة�رنوت�س ب�صكويت �ل تي دي4168250

4269537
�ل�صركة �لعمانية �لقاب�صة 

خلدمات �لبيئة �س.م.ع.م
2011/7/31�لتجارة و�ل�صناعة

1991/2/4�لتجارة و�ل�صناعةجينري�ل موتورز �ل �ل �صي435341

2011/12/18�لتجارة و�ل�صناعةبولد �نرتنا�صيونال �أف زد �صي �أو4471749

2011/12/18�لتجارة و�ل�صناعةبولد �نرتنا�صيونال �أف زد �صي �أو4571751

2011/6/18�لتجارة و�ل�صناعةنانيانغ بروذرز توباكو كومباين ملتد4668769
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

2011/6/18التجارة وال�سناعةنانيانغ بروذرز توباكو كومباين ملتد4768770

2011/6/18التجارة وال�سناعةنانيانغ بروذرز توباكو كومباين ملتد4868771

2001/4/7التجارة وال�سناعةمونديفــــــــارما اأ.ج4925277

2001/4/7التجارة وال�سناعةمونديفــــــــارما اأ.ج5025276

2001/4/7التجارة وال�سناعةمونديفــــــــارما اأ.ج5125374

2011/6/09التجارة وال�سناعةان فـي نوتري�سيا5270116

1991/5/8التجارة وال�سناعةتي بي اإل لي�سين�سينج اإل اإل �سي535484

1991/5/8التجارة وال�سناعةتي بي اإل لي�سين�سينج اإل اإل �سي545485

5525125
كرافت فودز يو كيه 

اإنتيليكت�سيوال بروبرتي ليمتد
2001/3/20التجارة وال�سناعة

2012/2/13التجارة وال�سناعةاآبفـي اإنك5672694

2012/2/13التجارة وال�سناعةاآبفـي اإنك5772695

2012/2/13التجارة وال�سناعةاآبفـي اإنك5872696

2012/3/20التجارة وال�سناعةاآبفـي اإنك5973372

2012/3/20التجارة وال�سناعةاآبفـي اإنك6073373

1991/7/7التجارة وال�سناعة�سكانيا �سي فـي اأكتيبولج615689

2011/3/13التجارة وال�سناعةبيلي�س �سو �سور�س وورلدوايد، انك6267434

2001/5/5التجارة وال�سناعةفالك كي جي ايه ايه6325448

1991/7/7التجارة وال�سناعة�سكانيا �سي فـي اأكتيبولج645690

1990/10/28التجارة وال�سناعةبارفان كارون654899

664913
�سنغهاي هوت�سي�سون وايتكات 

كومباين ليمتد
1990/10/30التجارة وال�سناعة

6765712
ذي ليدينغ هوتيلز اوف ذي 

وورلد ليميتد
2010/11/29التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

6865713
ذي ليدينغ هوتيلز اوف ذي 

وورلد ليميتد
2010/11/29التجارة وال�سناعة

6965714
ذي ليدينغ هوتيلز اوف ذي 

وورلد ليميتد
2010/11/29التجارة وال�سناعة

2001/1/29التجارة وال�سناعة3 اأم كومباين7024785

1990/5/13التجارة وال�سناعةتران�سفورم ا�س ار براندز، ال ال �سي714257

2010/12/15التجارة وال�سناعةذا كوكا - كول كومبني7265902

2010/12/15التجارة وال�سناعةذا كوكا - كول كومبني7365901

2000/12/24التجارة وال�سناعةذا كوكا - كول كومبني7424479

2000/11/26التجارة وال�سناعةكيمبرييل - كالرك كوربوري�سن7524146

2000/8/19التجارة وال�سناعة�سافران7623421

2000/6/12التجارة وال�سناعةلوك�سوتيكا يو.ا�س.هولدينغز كورب7724292

1990/11/14التجارة وال�سناعةمونرتي�س بريجويه ا�س.اأ784971

1991/2/10التجارة وال�سناعةيوربيان ريفري�سمنت�س795207

1991/2/10التجارة وال�سناعةيوربيان ريفري�سمنت�س805198

2001/5/14التجارة وال�سناعةاي بي ار فارما�سيوتيكالز انك8125495

2011/12/31التجارة وال�سناعةم�سنع دهانات اأو�سكار8272015

8325457
ريكيت اأند كوملان )اوفر�سيز( 

هيلث ليمتد
2001/5/7التجارة وال�سناعة

2011/4/17التجارة وال�سناعةال ار �سي برودكت�س ليميتد8467837

2011/4/17التجارة وال�سناعةال ار �سي برودكت�س ليميتد8567838

2001/6/23التجارة وال�سناعةريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح8625678

2001/6/23التجارة وال�سناعةريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح8725679

2001/6/23التجارة وال�سناعةريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح8825680
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2001/6/25التجارة وال�سناعةريكيت بنكيزر ارابيا م.م.ح8925712

1991/3/12التجارة وال�سناعةغرينينتال جي اأم بي اأت�س905289

9124964
�سركة م�سانع الدهانات

 الوطنية �س.م.م
2001/2/26التجارة وال�سناعة

9268076

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات 

الدوائية وامل�ستلزمات الطبية 

)�سيبماكو الدوائية(

2011/5/1التجارة وال�سناعة

9368077

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات 

الدوائية وامل�ستلزمات الطبية 

)�سيبماكو الدوائية(

2011/5/1التجارة وال�سناعة

9468078

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات 

الدوائية وامل�ستلزمات الطبية 

)�سيبماكو الدوائية(

2011/5/1التجارة وال�سناعة

9568079

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات 

الدوائية وامل�ستلزمات الطبية 

)�سيبماكو الدوائية(

2011/5/1التجارة وال�سناعة

9668086

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات 

الدوائية وامل�ستلزمات الطبية 

)�سيبماكو الدوائية(

2011/5/1التجارة وال�سناعة

9768087

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات 

الدوائية وامل�ستلزمات الطبية 

)�سيبماكو الدوائية(

2011/5/1التجارة وال�سناعة

9868088

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات 

الدوائية وامل�ستلزمات الطبية 

)�سيبماكو الدوائية(

2011/5/1التجارة وال�سناعة

9968089

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات 

الدوائية وامل�ستلزمات الطبية 

)�سيبماكو الدوائية(

2011/5/1التجارة وال�سناعة
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10068091

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات 

الدوائية وامل�ستلزمات الطبية 

)�سيبماكو الدوائية(

2011/5/1التجارة وال�سناعة

1015386
�سرتيل�سون ايه جي - 

�سركة �سوي�سرية
1991/4/24التجارة وال�سناعة

1025387
�سرتيل�سون ايه جي - 

�سركة �سوي�سرية
1991/4/24التجارة وال�سناعة

1035388
�سرتيل�سون ايه جي - 

�سركة �سوي�سرية
1991/4/24التجارة وال�سناعة

1045389
�سرتيل�سون ايه جي -

 �سركة �سوي�سرية
1991/4/24التجارة وال�سناعة

1055390
�سرتيل�سون ايه جي - 

�سركة �سوي�سرية
1991/4/24التجارة وال�سناعة

1065391
�سرتيل�سون ايه جي -

 �سركة �سوي�سرية
1991/4/24التجارة وال�سناعة

1075392
�سرتيل�سون ايه جي -

 �سركة �سوي�سرية
1991/4/24التجارة وال�سناعة

1085393
�سرتيل�سون ايه جي - 

�سركة �سوي�سرية
1991/4/24التجارة وال�سناعة

1095394
�سرتيل�سون ايه جي -

 �سركة �سوي�سرية
1991/4/24التجارة وال�سناعة

11070220
تاكيدا فار ما�سيوتيكال كومباين 

ليمتد
2011/9/13التجارة وال�سناعة

11169568
تاكيدا فارما�سيوتيكال كومباين 

ليمتد
2011/8/2التجارة وال�سناعة

2001/3/28التجارة وال�سناعةبرينكر انرتنا�سيونال انك11225188
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رقم م
تاريخ الت�شجيلاملهنــــةا�شـــم ال�شركـــةالعالمة

125540
�ضركة اأبناء عبداللـه اخل�ضري 

لال�ضتثمار القاب�ضة
2001/5/26التجارة وال�ضناعة

225543
�ضركة اأبناء عبداللـه اخل�ضري 

لال�ضتثمار القاب�ضة
2001/5/26التجارة وال�ضناعة

325542
�ضركة اأبناء عبداللـه اخل�ضري 

لال�ضتثمار القاب�ضة
2001/5/26التجارة وال�ضناعة

425541
�ضركة اأبناء عبداللـه اخل�ضري 

لال�ضتثمار القاب�ضة
2001/5/26التجارة وال�ضناعة

570726
�ضركة خدمات التخزين واأنظمة 

املعلومات ال�ضعودية املحدودة
2011/10/16التجارة وال�ضناعة

2010/4/12التجارة وال�ضناعة�ضركة فرنديل فود)�ش.م.م(665773

2011/5/15التجارة وال�ضناعة�ضبيكرتم براندز اإنك767282

2011/5/15التجارة وال�ضناعة�ضبيكرتم براندز اإنك868273

2011/5/15التجارة وال�ضناعة�ضبيكرتم براندز اإنك968274

2009/9/5التجارة وال�ضناعة جناح الربكة للتجارة1057057

1991/10/26التجارة وال�ضناعةاأمواج �ش.م.ع.م116197

2001/3/24التجارة وال�ضناعةبرييللي اند�ضي . ا�ش . بي . اآ1225164

2001/3/24التجارة وال�ضناعةبرييللي اند�ضي . ا�ش . بي . اآ1325163

2001/3/24التجارة وال�ضناعةبرييللي اند�ضي . ا�ش . بي . اآ1425162

2001/4/18التجارة وال�ضناعةهي�ضين�ش كو ليمتد1525369
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2001/4/18التجارة وال�سناعةهي�سين�س كو ليمتد1625364

1991/5/22التجارة وال�سناعةد �سي كوميك�س انك175542

1991/5/22التجارة وال�سناعةد �سي كوميك�س انك185541

2011/4/6التجارة وال�سناعةيوين - ت�سارم كوربوري�سن1968522

2011/4/6التجارة وال�سناعةيوين - ت�سارم كوربوري�سن2068521

2125685

�سيتيـــزن توكي كابو�سيكي كاي�سا 

)وتتاجر اأي�سا با�سم �سيتيزن 

وات�س كو ال تي دي (

2001/6/24التجارة وال�سناعة

1991/4/14التجارة وال�سناعةكري�ستيان ديور كوت�سر225368

1991/1/8التجارة وال�سناعةبراند اأ�سو�سيت�س ليمتد235147

1991/3/6التجارة وال�سناعةبراند اأ�سو�سيت�س ليمتد245250

2011/4/18التجارة وال�سناعة انتل كوريوري�سن2567844

2011/4/26التجارة وال�سناعة بنك بريوت �س.م.ل2667915

275338

فيات جروب ماركيتينج

 اند كوربوريت كوميونيكي�سن 

ا�س.بي.ايه

1991/4/2التجارة وال�سناعة

285339

فيات جروب ماركيتينج

 اند كوربوريت كوميونيكي�سن

 ا�س.بي.ايه

1991/4/2التجارة وال�سناعة

2011/4/20التجارة وال�سناعةهونيويل انرتنا�سيونال انك2967850

3069394
بي ام اي نيوتري�سن 

انرتنا�سيونال, األ األ �سي
2011/7/20التجارة وال�سناعة
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3169395

بي ام اي نيوتري�سن 

انرتنا�سيونال, األ األ �سي
2011/7/20التجارة وال�سناعة

3269828

بي ام اي نيوتري�سن 

انرتنا�سيونال, األ األ �سي

2011/7/20التجارة وال�سناعة

3369829

بي ام اي نيوتري�سن 

انرتنا�سيونال, األ األ �سي
2011/7/20التجارة وال�سناعة

2011/6/6التجارة وال�سناعة�سركة م�سنع الزامل لل�سالمل3468536

3567914

لولو م�سقط

 للت�سوق ال�سريع �س.م.م
2011/4/26التجارة وال�سناعة

1991/4/14التجارة وال�سناعةتاي�سون فود�س, انك365376

1991/4/14التجارة وال�سناعةتاي�سون فود�س, انك375377

1991/4/14التجارة وال�سناعةتاي�سون فود�س, انك385378

1991/4/14التجارة وال�سناعةتاي�سون فود�س, انك395379

1991/4/2التجارة وال�سناعةكارولينا هرييرا ليمتد405335

1991/5/26التجارة وال�سناعة�سورميارتيك ا�س ايه415557

4226352

مارجريتا انترينا�سيونال

 جى ام بى ات�س
2001/9/19التجارة وال�سناعة

4326531

مارجريتا انترينا�سيونال

 جى ام بى ات�س
2001/10/17التجارة وال�سناعة

4426532

مارجريتا انترينا�سيونال

 جى ام بى ات�س
2001/10/17التجارة وال�سناعة
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4526534

مارجريتا انترينا�سيونال

2001/10/17التجارة وال�سناعة جى ام بى ات�س

2011/7/27التجارة وال�سناعةكمنز فلرتي�سن انك4669525

2011/12/17التجارة وال�سناعةمان باور جروب انك4771731

2011/12/17التجارة وال�سناعةمان باور جروب انك4871732

2011/12/17التجارة وال�سناعةمان باور جروب انك4971733

2011/12/17التجارة وال�سناعةمان باور جروب انك5071734

2011/6/21التجارة وال�سناعةابوت لبوراتوريز5168842

2011/6/21التجارة وال�سناعةابوت لبوراتوريز5268843

2011/6/21التجارة وال�سناعةابوت لبوراتوريز5370673

1991/4/2التجارة وال�سناعةوارنر كوميونيكي�سنز ال ال �سي545332

1991/7/3التجارة وال�سناعةا�سرتازينيكا ايه بي555680

2001/7/9التجارة وال�سناعةاي بي فارما �سوتيكالز , انك5625843

5766365

كرافت فوورز بيلجيوم 

انتليك�سوال بروبرتي

2011/1/15التجارة وال�سناعة

2011/1/17التجارة وال�سناعةالفا�سيجما ا�س بي ايه5866376

1991/12/14التجارة وال�سناعةبيب�سيكو , انك596385

1991/12/14التجارة وال�سناعةبيب�سيكو , انك606388

2001/8/19التجارة وال�سناعةبيب�سيكو , انك6126174

2011/7/6التجارة وال�سناعةبيب�سيكو , انك6269091

2011/6/12التجارة وال�سناعةبيب�سيكو , انك6371564
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2011/6/12التجارة وال�سناعةبيب�سيكو , انك6471565

2011/6/12التجارة وال�سناعةبيب�سيكو , انك6571566

2001/3/24التجارة وال�سناعةبيب�سيكو , انك6625148

2001/3/24التجارة وال�سناعةبيب�سيكو , انك6725149

2011/1/15التجارة وال�سناعةبيب�سيكو , انك6866364

6925424

بورتفوليو كون�سرتيت

 �سولو�سنز انليميتيد كومباين

2001/5/1التجارة وال�سناعة

7066980
بورتفوليو كون�سرتيت

�سولو�سنز انليميتيد كومباين

2011/2/20التجارة وال�سناعة

7166981
بورتفوليو كون�سرتيت

 �سولو�سنز انليميتيد كومباين

2011/2/20التجارة وال�سناعة

1991/2/23التجارة وال�سناعةاأل فـي اأم ات�س فراغران�سي براندز725225

7326624

بارفامز كري�ستان

 ديور - �سركة فرن�سية

2001/10/24التجارة وال�سناعة

2001/2/21التجارة وال�سناعة�ساوث بيت�س بيفريج كومبني, انك7424943
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ا�ستــدراك
تنوه وز�رة �لتجــارة و�ل�شناعــة وترويج �ال�شتثمار �إلـى �أنــه قـد وقع خطــاأ مـــادي عنـد ن�شــــر 

�جلريدة  فـــي  �ملن�شورة   ،)107134( رقــــم  �لتجاريـــة  للعالمــة  باالنتفــاع  ترخيــ�ص  بيانــات 

الر�سمية العدد )1384(، �لــ�شادر بتاريخ 7 �سعبان 1442هـ، �ملو�فق 21 مار�ص 2021م، �إذ وردت 

على �أنها �نتقال ملكية كاالآتـي: 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 107134 
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/12/30م 
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1221 فـي 2017/12/6م 

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: فلك �ملجد
ا�سم من انتقلت اإليه امللكية: معامل بات للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 674 ر.ب: 511، �شلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان 
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/3/10م
تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/3/15م

وال�سحيــــح هـــــو:

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 107134 
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/12/30م 
رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1221 فـي 2017/12/6م 

ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك: فلك �ملجد للتجارة
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: معامل بات للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - �لتجارة و�ل�شناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 674 ر.ب: 511، �شلطنة عمان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان 
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/3/10م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/8م

لــــذا لــــزم التنويــــه.
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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مكتب الكون - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلديثة خلدمات التجميل �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة احلديثة خلدمات  يعلن مكتب الكون - حما�شبون قانونيون - 

وفقا التفاق   ،1239730 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  التجميل 

اأمــام  الت�شفـيـة  فـي  ال�شركــة  متثيـل  حـق  وحده  وللم�شفي  2021/3/25م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

الغـيــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفي فـي كافـــة االأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 1124 ر.ب: 121
 هاتف رقم: 99228511

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلقل العاملية لالإن�ساء والتعمري �ش.م.م
العامليـــة  احلقـــل  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  حما�شبون   - الكون  مكتب  يعلن 

لالإن�شاء والتعمري �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1261948، وفقا 

الت�شفـيـة  فـي  ال�شركــة  وللم�شفي وحده حـق متثيـل  2021/4/5م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق 

باأعمــال  تتعلــق  التــي  االأمــور  كافـــة  فـي  امل�شفي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــر،  اأمــام 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 1124 ر.ب: 121
 هاتف رقم: 99228511

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القمة املتميزة الوطنية �ش.م.م

املتميـــزة  القمـــة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  حما�شبون   - الكون  مكتب  يعلن 

1305088، وفقا التفاق  بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  الوطنيـــة �ش.م.م، 

اأمــام  الت�شفـيـة  فـي  ال�شركــة  متثيـل  حـق  وحده  وللم�شفي  2021/3/28م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

الغـيــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفي فـي كافـــة االأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 1124 ر.ب: 121
 هاتف رقم: 99228511

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الورد العابر للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب الكون - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع الورد العابر 

للتجارة �ش.م.م، وامل�شجـــلة لـــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجاري بالرقـم 1049385، وفقا التفاق 

اأمــام  الت�شفـيـة  فـي  ال�شركــة  متثيـل  حـق  وحده  وللم�شفي  2021/3/28م،  املوؤرخ  ال�شركاء 

الغـيــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفي فـي كافـــة االأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 1124 ر.ب: 121
 هاتف رقم: 99228511

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه النريي واأحمد العدوي للتجارة - ت�سامنية

النيـــري  �شركة عبداللـه  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه   - قانونيون  الكون - حما�شبون  يعلن مكتب 

واأحمــــد العــــدوي للتجـــارة - ت�شامنيـــة، وامل�شجـــلة لـــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجاري بالرقـم 

1549588، وفقا التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2021/3/31م، وللم�شفي وحده حـق متثيـل ال�شركــة 

فـي الت�شفـيـة اأمــام الغـيــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفي فـي كافـــة االأمــور التــي تتعلــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 1124 ر.ب: 121
 هاتف رقم: 99228511

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة املقطع للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلن مكتب الكون - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة زهرة املقطع للتجارة 

1180922، وفقا  الـتجاري بالرقـم  ال�شجــل  اأمانــة  لـــدى  واملقــــاوالت - تو�شيــــة، وامل�شجـــلة 

التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2021/3/31م، وللم�شفي وحده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـة 

باأعمــال  تتعلــق  التــي  االأمــور  كافـــة  فـي  امل�شفي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــر،  اأمــام 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

اخلو�ش ال�ساد�سة - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 1124 ر.ب: 121
 هاتف رقم: 99228511

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب م�سقط للمحا�سبة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ش دملون الوطنية للتجارة �ش.م.م

للتجارة  الوطنيــة  دملــون  اأر�ش  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  للمحا�شبة  يعلن مكتب م�شقط 

�ش.م.م، وامل�شجـــلة لـــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجاري بالرقـم 1067035، وللم�شفي وحده حـق 

كافـــة  فـي  امل�شفي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــر،  اأمــام  الت�شفـيـة  فـي  ال�شركــة  متثيـل 

االأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 101 ر.ب: 119
 هاتف رقم: 95327925

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االرتقاء ال�سريع للمعلومات والتجارة �ش.م.م

للمعلومــات  ال�شريـــع  االرتقــاء  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  للمحا�شبة  يعلن مكتب م�شقط 

1087346، وللم�شفي  الـتجاري بالرقـم  ال�شجــل  اأمانــة  لـــدى  والتجارة �ش.م.م، وامل�شجـــلة 

وحده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـة اأمــام الغـيــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفي فـي 

كافـــة االأمــور التــي تتعلــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 101 ر.ب: 119
 هاتف رقم: 95327925

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنابيب هرمز �ش.م.م

�شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  الدولية  اخلليج  مكتب  يعلن 

وفقا   ،1282351 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجــل  اأمانــة  لـــدى  وامل�شجـــلة  �ش.م.م،  هرمز  اأنابيب 

التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2020/12/1م، وللم�شفي وحده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـة 

باأعمــال  تتعلــق  التــي  االأمــور  كافـــة  فـي  امل�شفي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــر،  اأمــام 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

احليل اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 99475281 - 98011835

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

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

�شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  الدولية  اخلليج  مكتب  يعلن 

العميد للطاقة �ش.م.م، وامل�شجـــلة لـــدى اأمانــة ال�شجــل الـتجاري بالرقـم 1282355، وفقا 

التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2020/12/1م، وللم�شفي وحده حـق متثيـل ال�شركــة فـي الت�شفـيـة 

باأعمــال  تتعلــق  التــي  االأمــور  كافـــة  فـي  امل�شفي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــر،  اأمــام 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

احليل اجلنوبية - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
 هاتف رقم: 99475281 - 98011835

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سلم للمقاوالت �ش.م.م

يعلن مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ال�شلم للمقاوالت 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1250848، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 
�ش.ب: 52٦ ر.ب: 311 

هاتف رقم: 9970٦599 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

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

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

يعلن مكتب �شاه للتدقيق - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شهد م�شقط 

التفاق  وفقا   ،1097422 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  العاملية 

ال�شركاء املوؤرخ 2020/9/15م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 2508 ر.ب: 112 روي
هاتف رقم: 24707٦54 - 2478٦151 فاك�ش رقم: 2478٦751 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب اأطل�ش - حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر الديرة للتجارة �ش.�ش.و

يعلن مكتب اأطل�ش - حما�شبون قانونيون وا�شت�شاريون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركـــة ج�شــر 

 ،1042581 الـتجــاري بالرقـــم  اأمانـــة ال�شجـــل  لـــدى  الديـــرة للتجـــارة �ش.�ش.و، وامل�شجلـــة 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

حمافظة م�سقط - روي - �سكة رقم: 3707 - مبنى رقم: 524 - �سقة رقم: 21
�ش.ب: 192 ر.ب: 112

هاتف رقم: 2470٦500 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مروج اخلري للتطوير واال�ستثمار العقاري �ش.م.م

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة 

ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  العقاري  واال�شتثمار  للتطوير  اخلري  مروج  �شركة 

الـتجاري بالرقـم 1259263، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 23 ر.ب: 133
هاتف رقم: 94872045 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب احل�سافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرقمية االأولى ال�ساملة �ش.م.م
يقــوم  اأنـه  واالقت�شاديـــة  املاليـــة  واال�شت�شـــارات  لتدقيق احل�شابـــات  يعلن مكتب احل�شافة 

الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  ال�شاملة �ش.م.م،  االأوىل  الرقمية  �شركة  بت�شفـيــة 

حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/3/21م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1335055 بالرقـم 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 171 ر.ب: ٦20

هاتف رقم: 2448٦073 - 993752٦7 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهوان الهند�سية الدقم �ش.م.م
يقــوم  اأنـه  واالقت�شاديـــة  املاليـــة  واال�شت�شـــارات  لتدقيق احل�شابـــات  يعلن مكتب احل�شافة 

الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  الدقم  الهند�شية  بهوان  �شركة  بت�شفـيــة 

حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2020/11/30م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا   ،1357606 بالرقـم 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

اخلوير - والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 171 ر.ب: ٦20

هاتف رقم: 2448٦073 - 9238548٦ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه حمد و�سركاه - تو�سية

بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  االقت�شادية  واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 

بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  تو�شية،   - و�شركاه  حمد  عبداللـه  �شركة 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،4107772

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

�ش.ب: 145 ر.ب: 411  
هاتف رقم: 99430988 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤى احل�سارية العاملية �ش.م.م

يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الروؤى احل�شارية العاملية 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1350035، وللم�شفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 23 ر.ب: 133  
هاتف رقم: 995٦50٦5  

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإتقان للتطوير واال�ستثمار �ش.م.م
بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  واال�شت�شـــارات  احل�شابـــات  لتدقيـــق  الذهبيـــة  احلمداين  مكتب  يعلن 

�شركة اإتقـــان للتطويـــر واال�شتثمـــار �ش.م.م، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املوؤرخ 2020/8/17م، 

وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1288465، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية بو�سر -اخلوير - بناية برج املدينة - مبنى رقم: 2835  
الطابق الثالث - �سقة رقم: 310 

�ش.ب: 575 ر.ب: 130  
هاتف رقم: 24991899  فاك�ش رقم: 24475420 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار قلعة نزوى �ش.م.م
بت�شفـيــة  اأنه يقوم  الذهبيـــة لتدقيــــق احل�شابـــات واال�شت�شــــارات  يعلن مكتـــب احلمدانـــي 

�شركة اأنوار قلعة نزوى �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1268330، 

فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/4/1م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية بو�سر -اخلوير - بناية برج املدينة - مبنى رقم: 2835  
الطابق الثالث - �سقة رقم: 310 

�ش.ب: 575 ر.ب: 130  
هاتف رقم: 99004493  فاك�ش رقم: 24475420 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللفيف للتجارة �ش.م.م

بت�شفـيــة  اأنه يقوم  الذهبيـــة لتدقيــــق احل�شابـــات واال�شت�شــــارات  يعلن مكتـــب احلمدانـــي 

 ،1594516 اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم  �شركة اللفيف للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 

فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/3/9م،  املوؤرخ  ال�شركاء  التفاق  وفقا 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 575 ر.ب: 130  
تليفاك�ش رقم: 2٦885444 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح امللدة �ش.م.م

بت�شفـيــة  اأنه يقوم  الذهبيـــة لتدقيــــق احل�شابـــات واال�شت�شــــارات  يعلن مكتـــب احلمدانـــي 

�شركة �شروح امللدة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1061905، وفقا 

التفاق ال�شركاء املوؤرخ 2021/3/9م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: 575 ر.ب: 130  
تليفاك�ش رقم: 2٦885444 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب مور �ستيفنز
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تطوير املدن �ش.م.م
املدن �ش.م.م، وامل�شجلة لدى  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة تطوير  يعلن مكتب مور �شتيفنز 

2021/1/21م،  املــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق  وفقـــا   ،1078161 بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة 

اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

القرم - �سارع الولج - �سكة رقم: 1013 - بناية رقم: 1022
الدور الرابع - مكتب رقم: 41

�ش.ب: 933 ر.ب: 112  
هاتف رقم: 240٦1000 فاك�ش رقم: 240٦1099  

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب �سيادة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء الريف املتحدة للتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتب �شيادة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

اأجواء الريف املتحدة للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/3/17م،  املــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق  وفقـــا   ،1114376

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 317 ر.ب: 211  
هاتف رقم: 93239009 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ري�سوت املتحدة للتجارة - ت�سامنية 

يعلن مكتب �شيادة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

واحة ري�شوت املتحدة للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/3/17م،  املــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق  وفقـــا   ،1049575

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 317 ر.ب: 211  
هاتف رقم: 93239009 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ري�سوت الوطنية للتجارة - ت�سامنية 

يعلن مكتب �شيادة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

واحة ري�شوت الوطنية للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/4/1م،  املــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق  وفقـــا   ،1049669

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 317 ر.ب: 211  
هاتف رقم: 95502000 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ري�سوت العربية للتجارة - ت�سامنية 

يعلن مكتب �شيادة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

واحة ري�شوت العربية للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 

متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/3/17م،  املــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق  وفقـــا   ،1049577

ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 317 ر.ب: 211  
هاتف رقم: 93239009 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زينة ال�سحراء املتحدة �ش.م.م 

يعلن مكتب �شيادة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة 

زينة ال�شحراء املتحدة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1111016، 

وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء املــوؤرخ 2021/3/17م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: 317 ر.ب: 211  
هاتف رقم: 93239009 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

-162-



اجلريدة الر�سمية العدد )1388(

مكتب اأبو �سعود لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبائك املثلث الذهبي للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب اأبو �شعود لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شبائك املثلث الذهبي 

1341624، وفقـــا التفـــاق  بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى 

الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2020/11/4م،  املــوؤرخ  ال�شركـــاء 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - �سارع 23 يوليو - بناية طاقة - الطابق الثالث
هاتف رقم: 99558409 - 9453٦534 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب الدقة لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحلية لالأغذية واللوج�ستيات �ش.م.م

املحليــــة لالأغذيــــة  اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة  الدقـــــة لتدقيــــق احل�شابــــات  يعلــــن مكتــــب 

واللوج�شتيات �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم 1301903، وللم�شفي 

وحـده حق متثيـــــل ال�شركــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - �سارع 23 يوليو - بناية ابن خلدون واملدائن - الطابق الثاين
�ش.ب: 2857 ر.ب: 211
هاتف رقم: 23293548 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب العا�سمة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رابغ لل�سحن والتفريغ �ش.م.م 
يعلن مكتب العا�شمة لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رابغ لل�شحن والتفريغ 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1252395، وفقـــا التفـــاق ال�شركـــاء 

املــوؤرخ 2021/3/24م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية �ساللة - �سارع 23 يوليو - مبنى رقم: 59 - الطابق الثاين
�ش.ب: 29 ر.ب: 211

هاتف رقم: 924٦٦025 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنهار الواحة للتجارة واخلدمات البيئية �ش.م.م 
يعلن مكتب العا�شمة لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اأنهار الواحة للتجارة 

واخلدمات البيئية �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 2184273، وفقـــا 

فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2021/3/24م،  املــوؤرخ  ال�شركـــاء  التفـــاق 

الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - �سارع 23 يوليو - مبنى رقم: 59 - الطابق الثاين
�ش.ب: 29 ر.ب: 211

هاتف رقم: 924٦٦025 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب دار احل�ساب لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة رحاب العا�سمة الع�سرية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

العا�شمة  رحاب  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�شابات  لتدقيق  احل�شاب  دار  مكتب  يعلن 

اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم  الع�شرية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي   ،1182152

اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

فلج القبائل - والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 
�ش.ب: 322 ر.ب: 339 

هاتف رقم: 99155978 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار االأ�سالة العريق للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب دار احل�شاب لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة دار االأ�شالة العريق 

للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1364241، وللم�شفي وحـده 

حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

 والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 
�ش.ب: 322 ر.ب: 339 

هاتف رقم: 99155978 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي احلظيب للتجارة - تو�سية

يعلن مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة روابي احلظيب 

للتجـــارة - تو�شيـــة، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 1156098، وللم�شفي 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 
�ش.ب: 52٦ ر.ب: 311 

هاتف رقم: 9970٦599 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
�سطيط بن عبيد بن �سليم النهدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الطائيني للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

يعلن �شطيط بن عبيد بن �شليم النهدي اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة اآفاق الطائيني للتجارة 

واملقاوالت - ت�شامنية، وامل�شجلة لـدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقـم 6058523، وللم�شفي 

وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـة فـي الت�شفـيـة اأمــام الغـيــــر، وعلـى اجلميع مراجعـة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان االآتـي:

هاتف رقم: 9٦٦49800 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 

ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 

مــن تاريــخ ن�شــر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة وعد �لعاملية للتجارة �ش.م.م
وعد  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه   - قانونيون  حما�شبون   - م�شقط  موري�شون  مكتب  يعلن 

وفقـــا   ،1044142 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  �ش.م.م،  للتجارة  �لعاملية 

التفـــاق �ل�شركـــاء �ملــوؤرخ 2021/3/29م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال  �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 2123 ر.ب: 122 روي 
هاتف رقم: 22060040 فاك�ش رقم: 22060043 

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 �مل�سفــي
مكتب �خلرب�ء �لعامليون لتدقيق �حل�سابات و�ال�ست�سار�ت �القت�سادية

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �سعيد بن فا�سل �لهديفي للتجارة و�ملقاوالت - تو�سية

يعلن مكتب �خلبــر�ء �لعامليــون لتدقيـــق �حل�شابـــات و�ال�شت�شـــار�ت �القت�شاديـــة �أنـه يقــوم 

لدى  و�مل�شجلة  تو�شية،   - و�ملقاوالت  للتجارة  �لهديفي  فا�شل  بن  �شعيد  �شركة  بت�شفـيــة 

2021/3/22م،  �ملــوؤرخ  �ل�شركـــاء  التفـــاق  وفقـــا   ،6024505 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة 

وللم�شفي وحـده حـق متثيـل �ل�شركة فـي �لت�شفـية �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�سناو - والية �مل�سيبي - حمافظة �سمال �ل�سرقية
�ش.ب: 151 ر.ب: 418 

هاتف رقم: 99221971 - 95806298 فاك�ش رقم: 25771572 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 �مل�سفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شهاب الثاقب للنقل والتجارة - ت�شامنية

يعلن مكتب �لرباعي لتدقيق �حل�صابات و�ل�صت�صار�ت �ملالية و�لإد�رية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة 

�صركة �ل�صهاب �لثاقب للنقل و�لتجارة - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري 

بالرقـم 1773763, وللم�صفي وحـده حـق متثيـل �ل�صركة فـي �لت�صفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:

�ص.ب: 23 ر.ب: 133 
هاتف رقم: 91480821 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شامل بن عبداللـه بن خلفان ال�شرجي للتجارة �ص.�ص.و

يعلن مكتب �لرباعي لتدقيق �حل�صابات و�ل�صت�صار�ت �ملالية و�لإد�رية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة 

�صركة �صامل بن عبد�للـه بن خلفان �ل�صرجي للتجارة �ش.�ش.و, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل 

�أمــام  �لت�صفـية  فـي  �ل�صركة  متثيـل  حـق  وحـده  وللم�صفي   ,8079579 بالرقـم  �لـتجاري 

�لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ص.ب: 23 ر.ب: 133 
هاتف رقم: 91480821 

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الب�شاتني الوطنية للتجارة واملقاولت - ت�شامنية
يعلن مكتب �ملرهوبي لتدقيق �حل�صابات و�ل�صت�صار�ت �لقت�صادية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �صركة 

�لب�صاتني �لوطنية للتجارة و�ملقاولت - ت�صامنية, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري 

بالرقـم 6077927, وللم�صفي وحـده حـق متثيـل �ل�صركة فـي �لت�صفـية �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى 

�جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن 

�لآتـي:

ولية بو�شر - الغربة اجلنوبية - �شكة رقم: 3745 - جممع رقم: 237
مبنى رقم: 3791 - الطابق الثاين - �شقة رقم: 22

�ص.ب: 1546 ر.ب: 121 
هاتف رقم: 99370407 فاك�ص رقم: 24595912

كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
مكتب البارج لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات الإدارية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مر�شال ال�شرق �ص.م.م

�أنــــه يقوم بت�صفـيــة �صركـــة  �لإد�ريــة  �لبارج لتدقيق �حل�صابات و�ل�صت�صــار�ت  يعلن مكتب 

مر�صال �ل�صرق �ش.م.م, و�مل�صجلة لدى �أمانة �ل�صجل �لـتجاري بالرقـم 1296912, وللم�صفي 

�أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�صفـــي  وحـده حـق متثيـل �ل�صركة فـي �لت�صفـية 

فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�صركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

الوطية - بناية مكتبي  - جناح رقم: 213/212
�ص.ب: 117 ر.ب: 116 

هاتف رقم: 98178285 
كمــــا يدعــــو �مل�صفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�صركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �صــــد 

�ل�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله, خــالل �صتــة �أ�صهـــر 

مــن تاريــخ ن�صــر هــذ� �لإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفـي 

على �لعنو�ن �مل�صار �إليه.

 امل�شفــي
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مكتب �سامل �خل�سيبي لتدقيق �حل�سابات
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ملوؤ�س�سة فر�ش �مل�ستقبل �لتجارية �ش.م.م
يعلن مكتب �شامل �خل�شيبي لتدقيق �حل�شابات �أنـه يقــوم بت�شفـيــة موؤ�ش�شة فر�ش �مل�شتقبل 

�لتجارية �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1229193، وفقـــا التفـــاق 

�أمــام  �لت�شفـية  فـي  �ل�شركة  متثيـل  حـق  وحـده  وللم�شفي  2021/4/7م،  �ملــوؤرخ  �ل�شركـــاء 

�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�لقرم - بناية مركز �لر�ئد �لتجاري - �لطابق �الأول - مكتب رقم: 28
�ش.ب: 428 ر.ب: 131 

هاتف رقم: 24665355 فاك�ش رقم: 24665350 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 �مل�سفــي
مكتب �لكون - حما�سبون قانونيون

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �ل�سحر �لر�قي للديكور �ش.�ش.و

�لر�قــي  �ل�شحــر  �شركــة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه   - قانونيون  حما�شبون   - �لكون  مكتب  يعلن 

1194110، وفقا التفاق  �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم  للديكور �ش.�ش.و، و�مل�شجلة لدى 

�أمــام  �لت�شفـيـة  فـي  �ل�شركــة  متثيـل  حـق  وحده  وللم�شفي  2021/3/23م،  �ملوؤرخ  �ل�شركاء 

�لغـيــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفي فـي كافـــة �الأمــور �لتــي تتعلــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�خلو�ش �ل�ساد�سة - والية �ل�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 1124 ر.ب: 121
 هاتف رقم: 99228511

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

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 �مل�سفــي
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عالية بنت مر�د بن عيد �لبلو�سية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة حممد نور وعمر �ش.م.م

وعمر  نور  حممد  �شركــة  بت�شفـيــة  تقــوم  �أنـها  �لبلو�شية  عيد  بن  مر�د  بنت  عالية  تعلن 

�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1764314، وللم�شفية وحدها حـق 

كافـــة  فـي  �مل�شفية  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــر،  �أمــام  �لت�شفـيـة  فـي  �ل�شركــة  متثيـل 

�الأمــور �لتــي تتعلــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 193 ر.ب: 114
 هاتف رقم: 96559099

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 �مل�سفــية
بختيار بن عبد�للـه بن كل حممد �لبلو�سي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال �لت�سفـية ل�سركة �خلندق �ملتحدة �ش.م.م

يعلن بختيار بن عبد�للـه بن كل حممد �لبلو�شي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركــة �خلندق �ملتحدة 

حـق  وحده  وللم�شفي   ،1793616 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 

كافـــة  فـي  �مل�شفي  مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــر،  �أمــام  �لت�شفـيـة  فـي  �ل�شركــة  متثيـل 

�الأمــور �لتــي تتعلــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 83 ر.ب: 114
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 

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

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

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.

 �مل�سفــي

-171-



اجلريدة الر�سمية العدد )1388(

مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط املتاألق للتجارة �ش.م.م

املت�ألـــق  املحيـــط  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  احل�ش�بـــ�ت  لتدقيـــق  االمتيــ�ز  مكتــب  يعلـن 

1232717، عـــن انته�ء  اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم  للتجــ�رة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى 

اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.

امل�سفــي
نا�سر بن �سيف بن نا�سر ال�سالمي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة نا�سر بن �سيف ال�سالمي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

�شيف  بن  ن��شر  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  ال�شالمي  ن��شر  بن  �شيف  بن  ن��شر  يعلـن 

الـتجــــ�ري  ال�شجــــل  اأم�نــــة  لــــدى  وامل�شجلـــة  ت�ش�منيـــة،   - للتجــ�رة  و�شريكه  ال�شالمي 

ب�لرقـــم 1251414، عـــن انته�ء اأعــم�ل الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اأحمد بن بخيت بن �سامل قطن

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قطن واليافعي للتجارة �ش.م.م

للتج�رة  والي�فعي  قطن  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـتـه  قطن  �ش�مل  بن  بخيت  بن  اأحمد  يعلـن 

اأعــم�ل  انته�ء  عـــن   ،2203090 ب�لرقـــم  الـتجــ�ري  ال�شجــل  اأم�نـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.

امل�سفــي
 �سامل بن علي بن م�سعود الرا�سدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل وماجد للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �ش�مل بن علي بن م�شعود الرا�شدي ب�شفـتـه امل�شفي ل�شركة �ش�مل وم�جد للتج�رة - 

ت�ش�منية، وامل�شجلـة لــدى اأم�نـة ال�شجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم 1133917، عـــن انته�ء اأعــم�ل 

الت�شفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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مكتب البيان للتدقيق واملراجعة

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اإعمار توام للمقاوالت والت�ضييد - ت�ضامنية

توام للمقاوالت  اإعمار  ل�شركــــة  امل�شفــــي  للتدقيق واملراجعة ب�شفـتـــــه  البيان  يعلـن مكتب 

عـــن   ،1223359 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - والت�شييد 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�ضفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الرب�ضاء الع�ضرية للتجارة - تو�ضية

الع�شريــــة  الرب�شـــاء  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  واملراجعــة  للتدقيــق  البيــان  يعلـن مكتب 

للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1279376، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�ضفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املعاين املميزة �ش.م.م

يعلـن مكتب البيــان للتدقيــق واملراجعــة ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة املعاين املميزة �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1222790 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�ضفــي
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اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املعاين العاملية �ش.م.م

يعلـن مكتب البيــان للتدقيــق واملراجعــة ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة املعاين العاملية �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1176008 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�ضفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة االعت�ضام الوطنية للتجارة �ش.م.م

الوطنية  امل�شفــــي ل�شركــــة االعت�شام  البيــــان للتدقيـــــق واملراجعــــة ب�شفـتـــــه  يعلـن مكتب 

انتهاء  عـــن   ،1740296 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�ضفــي

�ضلطان بن �ضيف العمريي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اإعمار الظاهرة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  الظاهرة  اإعمار  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  العمريي  �شيف  بن  �شلطان  يعلـن 

واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 1010353، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�ضفــي
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حممد بن عامر امل�ضايخي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مرا�ضي املدينة الذهبية �ش.م.م

يعلـن حممد بن عامر امل�شايخي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة مرا�شي املدينة الذهبية �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1215496 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�ضفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة مباين املدينة الذهبية �ش.م.م

يعلـن حممد بن عامر امل�شايخي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة مباين املدينة الذهبية �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1232798 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�ضفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بوادي املدينة الذهبية �ش.م.م

يعلـن حممد بن عامر امل�شايخي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة بوادي املدينة الذهبية �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1200541 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�ضفــي
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