
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1389(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

باملوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل االتفاقية  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/37 

العربية االإطارية لتحرير جتارة اخلدمات بني 

الدول العربية.

بالت�سديق علـى اتفاقيـة بني حكومــة �سلطنـة عمــان  مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/38 

وجمل�س وزراء جمهورية األبانيا حول االإعفاء املتبادل 

من التاأ�سريات حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية 

واخلا�سة واخلدمة.

فـي �ساأن الهيئة العامة للدفاع املدين واالإ�سعاف. مر�ســــوم �سـلطانــــي رقـــم 2021/39 

قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 
                                                              وزارة العــدل وال�ســوؤون القانونيــة

قـــــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2021/44      �سادر فـي 2021/4/21 بتخويــل �سفـة ال�سبطيـة 

الوثائـــق  هيئــــة  موظفـي  لبعــــ�س  الق�سائيــــة 

واملحفوظــــات الوطنيـــة.

                                                                   وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية ومـوارد املياه
قــــــــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــــم 2021/51      �سادر فـي 2021/4/20 بحظـر ا�سترياد احليوانـات 

احليـة مـن جمهوريـة مدغ�سقـر.

رقم 
ال�سفحة

 االأحد 12 رم�ســــان 1442هـ                                                          املـوافـــق 25 اأبريــــل 2021م
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                                                           �سرطــة عمــان ال�سلطانيــة
اأحكــام  بعـــ�س  2021/4/19 بتعديـــل  2021/104   �ســادر فـي  رقــــــــــــــــــــــــــم  قــــــــــــــــــــــــــرار 

القـرار رقـم 2020/151 ب�سـاأن �سوابـط التعامـل 

املعنيـة  العليـا  اللجنـة  لقـرارات  املخالفـني  مـع 

ببحـث اآلية التعامـل مـع التطـورات الناجتـة عـن 

انت�سـار فـريو�س كـورونا )كوفـيد 19(.

            هيئـــة البيئــــة

قــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــــم 2021/57   �ســـادر فـي 2021/4/15 بـ�ســـاأن حتـديـــــد ر�ســـــوم 

فـي  الـبيئـــي  املـخـتبـــر  فـي  الـتـحـالـيــــل  اإجــــراء 

مـحافظــة ظـفــار.

                           الهيئة العامة ل�سوق املال
قـــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــم 2021/46      �ســـادر فـي 2021/4/20 بتحديد ر�سوم ترخي�س 

�سركة بور�سة م�سقط �س.م.ع.م.

الهيئـــة العــامـــة للمنـــاطق االقت�ســـادية 
اخلا�ســة واملنــاطق احلرة

ا�ستــدراك.

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة 
                                                          وزارة العمـــــل

اإعـــالن ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابـة عماليــة. 

                                                               وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
االإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.

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

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

ا�ستــدراك.

                                               االأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�ســات

اإعالن عن طرح املناق�ستني رقمي 10 و 2021/11.
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اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواعد اخلليج للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

للتجارة  واأوالده  العلوي  �سعيد  علي  �سامل  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

واملقاول - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابط ال�سحراء للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روان املتحدة للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اح�سان للهند�سة والتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر ال�سيب احلديثة �س.م.م.

و�سريكه  امل�سيخي  �سامل  عو�س  خالد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل وادي ال�سلم للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العرف للخدمات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة االأمريكية للتجارة العاملية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريا�س اجلبل الدولية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة عمــــار بن حممـــد م�سلـــم املرهون للتجارة 

واملقاوالت �س.�س.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروافد اجلديدة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساعل �ساللة للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جاكا للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جاكا للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط املدينة املا�سي للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل البو�سعيدي و�سريكته للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإنعام للم�ساريع الرائدة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد جمان للم�ساريع احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرت�س الذهبي الدولية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ود لالأعمال املتميزة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة اإبراء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء ق�سري للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�ساد املتطورة �س.م.م.

رقم 
ال�سفحة





مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1389(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2021/37

باملوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان

 اإلى التفاقية العربية الإطارية لتحرير جتارة اخلدمات بني الدول العربية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى التفاقية العربية الإطارية لتحرير جتارة اخلدمات بني الدول العربية والتي اأقرها 
املجلــ�س القت�ســادي والجتماعــي جلامعــة الــدول العربيـة مبوجـب القــرار رقــم : )1485( 

بتاريخ 18 من �سبتمرب 2003م،
وبعد العر�س على جمل�س ال�سورى،

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

املــادة الأولــــى
الإطاريــة لتحريــــر جتـــارة  العربيــة  اإلــى التفاقيــة  �سلطنــة عمان  ان�سمــام  املوافقــة على 
املـــادة  اخلدمــات بيــن الــدول العربيـة، وفقــا لل�سيغـة املرفقــة، مع مراعــاة التحفـظ علـى 

ال�ساد�ســـة مــن التفاقيــة.

املــادة الثانيـــة
على جهات الخت�سا�س اإيداع وثيقة الن�سمام اإلى التفاقية امل�سار اإليها وفقا لأحكامها، 

مع مراعاة التحفظ امل�سار اإليه.

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

�سـدر فـي:   7  من رم�ســـــــــان �سنـة 1442هـ

املـوافــــق: 20 من اأبريـــــــــــل �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1389(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2021/38

بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان

وجمل�س وزراء جمهورية األبانيا حول الإعفاء املتبادل من التاأ�سريات حلاملي 

جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى التفاقيـة بـني حكومـة �سلطنة عمان وجمل�س وزراء جمهورية األبانيا حول الإعفاء 

املتبادل من التاأ�سريات حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة، املوقعة 

فـي مدينة الريا�س بتاريخ 31 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:   7  من رم�ســـــــــان �سنـة 1442هـ

املـوافــــق: 20 من اأبريـــــــــــل �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقيــة 

بني حكومة �سلطنة عمــان 

وجمل�س وزراء جمهورية األبانيا حول الإعفاء املتبادل 

من التاأ�سريات حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سية واخلا�سة واخلدمة

�إن حكومة �شلطنة عمان، وجمل�س وزر�ء جمهورية �ألبانيا، و�مل�شار �إليهما �أدناه بــ"الطرفـني "، 

رغبة منهما فـي تعزيز عالقاتهما �لثنائية،

و�إذ حتدوهمـــا �لرغبـــة فـــي ت�شهيــل �شـفـــر مو�طنيهــما، حاملي جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية  

و�خلا�شة و�خلدمة،

فقد �تفقتا على ما ياأتي:

املــادة ) 1 (

تطبق �أحكام هذه �لتفاقية على حاملي �أي من 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.

2 - جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية و�خلدمة �شارية �ملفعول �لتابعة جلمهورية �ألبانيا.

املــادة ) 2 (

1 - يجـوز ملو�طني �أي من �لطرفـني، حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )1( 

من هذه �لتفاقية، �لدخول �إىل �إقليم �لطرف �لآخر من دون تاأ�شرية و�لإقامة فـيه ملدة 

ل تزيد على )90( ت�شعني يوما خالل )180( مائة وثمانني يوما من تاريخ �لدخول.

2 - يجب على مو�طني �أي من �لطرفـني �مل�شار �إليهم فـي �لفقرة �ل�شابقة �لذين يعتزمون 

�لإجر�ء�ت  �تخاذ  �لآخر  �لطرف  �إقليم  فـي  يوما  ت�شعني   )90( على  تزيد  ملدة  �لبقاء 

�نتهاء مدة  �لآخر قبل  �لطرف  �ملخت�شة لدى  �ل�شلطات  تاأ�شرية من  �لالزمة لطلب 

)90( �لت�شعني يوما.
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املــادة ) 3 (

1 - يحق ملو�طني �أي من �لطرفـني، حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )1( 

من هذه �لتفاقية، �لذين مت تعيينهم فـي بعثات دبلوما�شية �أو قن�شلية �أو فـي منظمات 

دولية فـي �إقليم �لطرف �لآخر �لدخول �إىل �إقليم �لطرف �لآخر بدون تاأ�شرية.

2 - يطبق �لإعفاء �ملذكور فـي �لفقرة )1( �لأوىل من هذه �ملادة، على �أفر�د عو�ئل �لأ�شخا�س 

�ملعنيني �لذين يقيمون معهم فـي نف�س �ملنزل ممن يحملون جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها 

فـي �ملادة )1( من هذه �لتفاقية.

املــادة ) 4 (

يجب على مو�طني �أي من �لطرفـني، حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )1(، 

فـي  بقائهم  �أثناء  فـي  �لتي تتطلب ت�شريح عمل  �لأجر  �أن�شطة مدفوعة  باأي  �لقيام  عدم 

�إقليم �لطرف �لآخر.

املــادة ) 5 (

يجوز ملو�طني �أي من �لطرفـني، حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )1( 

من هذه �لتفاقية �لدخول / و�لبقاء / و�ملغادرة / و�ملرور عرب �إقليم �لطرف �لآخر فـي �أي 

نقطة عبور حدودية خم�ش�شة للعبور �لدويل.

املــادة ) 6 (

1 - يخ�شع مو�طنو �أي من �لطرفـني، حاملو �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )1( 

من هذه �لتفاقية، للقو�نني و�لأنظمة �ملعمول بها فـي �إقليم �لطرف �لآخر خالل مدة 

�إقامتهم فـي �إقليم ذلك �لطرف.

2 - ل تقيد هذه �لتفاقية حق �لطرفـني فـي رف�س دخول �أو تقليل �إقامة �شخ�س من �إقليم 

�لطرف �لآخر باعتباره �شخ�شا غري مرغوب فـيه.

املــادة ) 7 (

1 - يحق لكال �لطرفـني تعليق �لعمل بهذه �لتفاقية ب�شكل جزئي �أو كلي لأ�شباب تتعلق 

بالأمن �لوطني �أو �لنظام �لعام �أو �ل�شالمة �أو �ل�شحة �لعامة ملو�طنيها.
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�لعمل بهذه  تعليق  �إبالغ بع�شهما بع�شا مبا�شرة عن قر�ر  �لطرفـني  - يجب على كال   2

�لتفاقية ب�شكل جزئي �أو كلي، �أو معاودة �لعمل بها عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية.

املــادة ) 8 (

1 - يتبادل �لطرفان مناذج من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملادة )1( من هذه �لتفاقية 

خالل )30( ثالثني يوما من دخول �لتفاقية حيز �لتنفـيذ عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية.

2 - يخطر �لطرفان �أحدهما �لآخر عن �أي تغيري يطر�أ على هذه �لنماذج قبل )60( �شتني 

يوما من �لعمل بهذه �لتغيري�ت.

3 - يتبادل �لطرفان مناذج من جو�ز�ت �ل�شفر �جلديدة �أو �ملعدلة �مل�شار �إليها فـي �ملادة )1( 

من هذه �لتفاقية قبل )30( ثالثني يوما على �لأقل من ��شتحد�ثها.

املــادة ) 9 (

تتم ت�شوية �أي خالف ينتج عن  تنفـيذ وتف�شري هذه �لتفاقية عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية.

املــادة ) 10 (

يجوز تعديل هذه �لتفاقية بالتفاق �ملتبادل بني �لطرفـني بو��شطة بروتوكولت �إ�شافـية 

�أو تبادل مذكر�ت دبلوما�شية، و�لتي �شوف يتم �عتبارها جزء� ل يتجز�أ من هذه �لتفاقية.

املــادة ) 11 (

�أي  تبقى هذه �لتفاقية �شارية �ملفعول ملدة غري حمددة، ويحق لأي من �لطرفـني، وفـي 

وقت �إنهاء �لعمل بها، وذلك باإخطار �لطرف �لآخر كتابيا عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية، ويتم 

�لعمل بهذ� �لإنهاء بعد )30( ثالثني يوما من ت�شلم �لطرف �لآخر مثل هذ� �لإخطار.

املــادة ) 12 (

ل توؤثــــر هـــذه �لتفاقيـــة علــى �لتز�مات �لطرفـني �لنا�شئة مبوجب �لتفاقيات �لدولية، 

وخا�شـــة �للتز�مـــات �لنا�شئـــة مـــن �تفاقـــية فـييـــنا للعالقــــات �لدبلوما�شيــــة �ملوؤرخـــة فـي 

18 �أبريل 1961م، و�تفاقية فـيينا للعالقات �لقن�شلية �ملوؤرخة فـي 24 �أبريل 1963م.
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املــادة ) 13 (

تدخل هذه �لتفاقية حيز �لتنفـيذ بعد )30( ثالثني يوما من ت�شلم �آخر �إخطار كتابي عن 

طريق �لقنو�ت �لدبلوما�شية، و�لذي يبلغ فـيه �لطرفان بع�شهما �لبع�س با�شتكمال جميع 

�لإجر�ء�ت �لد�خلية ذ�ت �ل�شلة.

حررت فـي مدينــة �لريــا�س فـي يوم �لأربعاء بتاريخ 2021/3/31م، من ن�شختني �أ�شليتني 

باللغات �لعربية و�لألبانية و�لإجنليزية، لكل منها ذ�ت �حلجية �لقانونية، وفـي حالة �لختالف 

فـي �لتف�شري يعتد بالن�س �لإجنليزي.

                       عــــن                           عــــن

         حكومة �سلطنة عمان               جمل�س وزراء جمهورية األبانيا 
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2021/39

فـي �ساأن الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/3 باإن�ساء الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف،

وعلى نظام الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/68،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

يعدل م�سمى "الهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف" اإىل "هيئة الدفاع املدين والإ�سعاف".

املــادة الثانيـــة

ي�ستبدل بن�ص الفقرة الثانية من املادة الرابعة من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/3 امل�سار اإليه، 

الن�ص الآتي: 

" ويكـــون اإعمــــال مقت�ســـى الأيلولـــة وفــقا لالآلية التي يتم التفاق عليها بني رئي�ص الهيئة 

ال�سلطانية  عمان  �سرطة  من  جلنة  ت�سكل  اأن  على  واجلمـــارك،  لل�سرطـــة  العـــام  واملفتــ�ص 

ووزارة املالية وهيئة الدفاع املدين والإ�سعاف حل�سر ونقل كافة الأ�سول الثابتة واملنقولة 

فـي مدة  والإ�سعاف  املدين  الدفاع  واللتزامـــات اخلا�ســـة بقطاعي  وال�سجــالت واحلقـــوق 

اأق�ساها )60( �ستون يوما من تاريخ �سدور هذا املر�سوم".
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املــادة الثالثـــة

ي�ستبدل بن�ص املادة الثانية من املر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/68 امل�سار اإليه، الن�ص الآتي: 

الالزمة  والقرارات  اللوائح  والإ�سعاف  املدين  الدفاع  اإدارة هيئة  رئي�ص جمل�ص  ي�سدر   "

لتنفـيذ اأحكام النظام املرفق خالل مدة ل تزيد على )90( ت�سعني يوما من تاريخ �سدور 

اأن ت�ســــدر ي�ستمــــر العمـــل باللوائـــح والقــــرارات املعمــــول بهـــا،  هــــــذا املر�ســـــوم، واإلـــــى 

مبا ل يتعار�ص مع اأحكامه". 

املــادة الرابعـــة

جترى التعديالت املرفقة على نظام هيئة الدفاع املدين والإ�سعاف امل�سار اإليه.

املــادة اخلام�ســـة

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم، والتعديالت املرفقة، اأو يتعار�ص مع اأحكامهما.

املــادة ال�ساد�ســـة

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

�سـدر فـي:   9  من رم�ســـــــــان �سنـة 1442هـ

املـوافــــق: 22 من اأبريـــــــــــل �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت على بع�ض اأحكام نظام هيئة الدفاع املدين والإ�سعاف

املــادة ) 1 (

"الهيئة" الوارد فـي املادة )1( من نظام هيئة الدفــاع املدنــي والإ�سعـــاف  ي�ستبدل بتعريف 

امل�سار اإليه، التعريف الآتي:

الهيئة: هيئة الدفاع املدين والإ�سعاف.
املــادة ) 2 (

ت�ستبدل بن�سو�ص املواد )2( و )3 البندين 4، 12( و)4( و)6( و)7( من نظام هيئة الدفاع 

املدين والإ�سعاف امل�سار اإليه، الن�سو�ص الآتية: 

املــادة ) 2 (

تهدف الهيئة اإىل حماية الأرواح واملمتلكات وحتقيق ال�سالمة العامة، واحلد من خماطر 

التدابري  اآثارهــا، والعمل على تطبيق  الكـــوارث الطبيعيـــة وال�سناعيـــة، والتقليـــل مـــن 

والإجراءات ذات ال�سلة باأعمال الدفاع املدين، والإ�سعاف، مبا فـي ذلك تقدمي خدمات 

الإ�سعاف على الطرق، واحلالت الطارئة، والإ�سعاف املنزيل، والإ�سعاف الطائر.

املــادة )3 البندان 4، 12(

4 - تويل عمليات البحث والإنقاذ والإطفاء، وتقدمي خدمات الإ�سعاف للم�سابني مبا فـي 

ذلك الإ�سعاف على الطرق، واحلالت الطارئة، والإ�سعاف املنزيل، والإ�سعاف الطائر، 

وذلك بالتن�سيق مع �سرطة عمان ال�سلطانية و�سالح اجلو ال�سلطاين العماين، والعمل 

على توفـري الآليات واملعدات وو�سائل الت�سال الالزمة لذلك.

12- التن�سيق الالزم ل�سمان وجود خمزون كاف من الأجهزة واملعدات والأدوات الالزمة 

لتنفـيذ الأعمال التي تخت�ص بها الهيئة، والعمل على تقدمي الدعم املتبادل مع وزارة 

خدمات   منظومة  لدعم  والأدوية  واملعدات  والأجهزة  الطبية  الأطقم  فـي  ال�سحة 

الإ�سعاف.

املــادة ) 4 (

يتوىل اإدارة الهيئة وتنظيم �سوؤونها جمل�ص اإدارة ي�سكل بقرار من جمل�ص الوزراء، وتكون 

مدة الع�سوية فـي املجل�ص )3( ثالث �سنوات قابلة للتجديد.
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املــادة ) 6 (

يعقد املجل�ص )2( اجتماعني على الأقل فـي ال�سنة بدعوة من رئي�ص املجل�ص اأو من يحل 

حمله، وي�سرتط ل�سحة الجتماع ح�سور الرئي�ص، اأو من يحل حمله، واأغلبية اأع�سائه، 

وت�سدر قرارات املجل�ص باأغلبية اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين.

ويجوز للمجل�ص ال�ستعانة مبن يراهم من خارج الهيئة، ولهم ح�سور اجتماعات املجل�ص، 

وال�سرتاك فـي املداولت، دون اأن يكون لهم �سوت معدود.

املــادة ) 7 (

يكون للهيئة رئي�ص ي�سدر بتعيينه قرار من املجل�ص بعد موافقة جمل�ص الوزراء، وتكون 

له ال�سالحيات املقررة لرئي�ص الوحدة وفقا للقوانني والنظم الإدارية واملالية املعمول 

بها فـي اجلهاز الإداري للدولة، وميثل الهيئة اأمام الق�ساء، وفـي �سالتها بالغري. 

املــادة ) 3 (

ت�ساف اإىل نظام هيئة الدفاع املدين والإ�سعاف امل�سار اإليه مادة جديدة برقم )18(، يكون 

ن�سها الآتي:

املــادة ) 18 (

" يجوز للهيئة تخ�سي�ص بع�ص خدماتها وفق الآلية املنا�سبة لذلك، ومبا يحقق عائدا 

ماديا ميكن الهيئة من ال�ستدامة فـي تقدمي خدماتها".
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وزارة العــدل وال�شــوؤون القانونيــة

قــرار وزاري

رقـــم 2021/44 

بتخويل �شفة ال�شبطية الق�شائية

لبع�ض موظفي هيئة الوثائق واملحفوظات الوطنية

ا�ستنادا اإلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97،
واإلى قانون الوثائق واملحفوظات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/60،

واإلى الالئحة التنفيذية لقانون الوثائق واملحفوظات ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/23،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.  

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يخول �ساغلو الوظائف الآتية فـي هيئـة الوثائـــق واملحفوظــــات الوطنيـــة - كـــل فــــي نطــــاق 
اخت�سا�ســـه - �سفـــة ال�سبطيــة الق�سائية فـي تطبيــق اأحكـــام قانــون الوثائق واملحفوظات 

امل�سار اإليه، واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا لأحكامه:
- مدير دائرة املتابعة والدعم الفني.

- مدير م�ساعد ل�سوؤون املتابعة الفنية.
- مدير م�ساعد ل�سوؤون الفرز والإتالف.

- رئي�س ق�سم املتابعة الفنية.
- رئي�س ق�سم الفرز والإتالف.

املــادة الثانيــــة

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

�شـدر فـي :  8   من رم�شـــــان 1442هـ
املـوافــــق : 21 من اأبريـــــــل 2021م                                                   

د. عـبدالـله بن حممد بن �شعيد ال�شعيدي

                                                  وزيـــــــــــر العـــــــــــــدل وال�ســــــــــــوؤون القانونيـــــــــــــة

-75-



اجلريدة الر�سمية العدد )1389(

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

قــرار وزاري
 رقــم 2021/51

بحظـر ا�ستيـراد احليوانـات احليـة مـن جمهوريـة مدغ�سقـر

ا�ستنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45،

 واإلى الالئحة التنفيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107،

 ،)OIE( واإلى التقارير ال�سادرة من املنظمة العاملية ل�سحة احليوان

واإلى تو�سية اجلهة البيطرية املخت�سة بحظر ا�سترياد احليوانات احلية من جمهورية مدغ�سقر،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يحظر ا�سترياد احليوانات احلية من جمهورية مدغ�سقر.

املــادة الثانيــــة

على اجلهات املخت�سة تنفيذ هذا القرار، كل فـي جمال اخت�سا�سه.

املــادة الثالثــــة

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

�ســدر فـي:  7 /9/ 1442هـ
املـوافـــــق: 20 /4/ 2021م 

د . �سعـــــود بن حمــــود بن اأحمـد احلب�ســــي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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�سرطــة عمــان ال�سلطانيــة
قــرار 

 رقـــم 2021/104
بتعديـل بعـ�ض اأحكـام القـرار رقـم 2020/151

ب�سـاأن �سوابـط التعامـل مـع املخالفـني لقـرارات اللجنـة العليـا املعنيـة 
ببحـث اآلية التعامـل مـع التطـورات الناجتـة عـن انت�سـار فيـرو�ض كـورونا )كوفيد 19(

اآلية التعامل مع التطورات  اإلى الأوامر ال�سامية بت�سكيل جلنة عليا تتولى بحث  ا�ستنادا 
الناجتة عن انت�سار فريو�س كورونا )كوفيد 19(، 

واإلى القرار رقم 2020/151 ب�ساأن �سوابط التعامل مع املخالفني لقرارات اللجنة العليا 
املعنية ببحث اآلية التعامل مع التطورات الناتـجة عن انت�سـار فــريو�س كورونا )كوفيد 19(،

واإلى قرارات اللجنة املـ�سـار اإلـيـهــا،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بالبنود )1( و)2( و)7( و)8( من ملحق �سوابط التعامل مع املخالفني لقرارات 
اللجنة العليا املعنية ببحث اآلية التعامل مع التطورات الناجتة عن انت�سار فريو�س كورونا 

)كوفيد 19( املرفق بالقرار رقم 2020/151 امل�سار اإليه، ما ياأتي:

املخالفــــــــــــــةم
مقدار الغرامة  
بالريال العماين

1
المتناع عن اإجراء، اأو اإعادة الفح�س اخلا�س

) 300 ( مبر�س كورونا ح�سب الإجراءات املقررة.

2
عدم اللتزام بتعليمات احلجر املنزيل

) 300 ( اأو املوؤ�س�سي املقررة من اجلهات املخت�سـة. 

7
عدم تقيد املجمعات التجارية واملحالت واملن�ساآت اخلا�سة 
بالتدابري وال�سرتاطات وال�سوابط التي تقررها اللجنة 

واجلهات املخت�سة.

)3000(
مع الإغالق ملدة �سهر

8
المتناع عن ارتداء �سوار التعقـــب،  

) 300 (اأو نزعــــه،  اأو اإتالفـــه، اأو عدم اإرجاعه اإلى اجلهة املخت�سة.
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املــادة الثانيــــة
ي�ساف اإلى ملحق �سوابط التعامل مع املخالفني لقرارات اللجنة العليا املعنية ببحث اآلية 
التعامـــل مــع التطــورات الناجتــة عن انت�ســار فريو�س كورونا )كوفيد 19( املرفق بالقرار 

رقم 2020/151 امل�سار اإليه، البند الآتي:

املخالفــــــــــــــةم
مقدار الغرامة  

بالريال العماين

10
المتناع عن الت�سجيل فـي نظام تر�سد بالن�سبة 

لالأ�سخا�س امللزمني بذلك ح�سب ال�سوابط 
والإجراءات املقررة.

) 300 (

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي :   6   مــن رم�ســــان 1442هـ

املـوافــــق :  19 مـــن اأبريــــــل  2021م

                                                                          الفريق /ح�ســـن بـن مح�ســــن ال�سريقــي
املفت�س العام لل�سرطــة واجلمــارك
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هيئـــة البيئــــة

قــــرار

رقم 2021/57

بـ�ساأن حتـديد ر�سوم اإجراء الـتـحـالـيل فـي املـخـترب الـبيئي فـي مـحافظة ظـفار

ال�سلطانـــــي  باملر�ســـوم  ال�سادر  التلـــــوث  ومكافحـــــة  البيئـة  حمايـــــــة  قانــــون  اإلـى  ا�ستنــــــادا 
رقم 2001/114،

واإلــــى املر�ســــوم ال�سلطانـــــي رقــــــم 2020/106 بـاإن�ســـاء هيئـــة البيئـــة وحتديـــد اخت�سا�ساتهـــا 
واعتماد هيكلـها التنظيمـي،

واإلـى موافقـة وزارة الـمـالـيـة،
واإلى موافقة جمل�س الإدارة، 

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

املــادة الأولـــــى

حتـــدد ر�ســـوم اإجـراء التـحـاليـــل فــي املخـتـبـــر البيئــي فــي حمافظــــة ظـفـــار، وفـقـــا للملحـق 
املرفــق. 

    املــادة الثانيــــة 

ينـ�سر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الر�سميـة، ويعـمل بـه مـن اليـوم التـايل لتــاريــخ نـ�سـره.

�سـدر فـي :  2   من رم�ســـــان 1442هـ

املـوافــــق : 15 من اأبريـــــــل 2021م

د .عبـداللـه بـن عـلـي بن عبداللـه الـعـمـري

                                                                رئــيــــــ�س هــيـئــــــة الـبـيــئــــــــة
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 مـلـحـــق
 ظفار ةمحافظفي المختبر البيئي  إجراء التحاليل في رسوم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

  الدقيقةتحاليل األحياء أوال: 
Microbiology Analysis 

 
 عمانيالبالريال  قيمة الرسم

 
 نوع التحليل

 
 الرقم
 

 
7 
 

 ريا القولونية )الكوليفورم(يالبكت
Total Coliform Bacteria 1 

 
7 
 

 ريا الغائطية )األي كوالي(يالبكت
Escherichia-Coli Bacteria 2 

 مجموع القولونيات 7
Total Coliforms 3 

 العقديات  7
Fecal Streptococcal 4 
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 الصحي تحاليل مياه الصرف: ثانيا 
Wastewater Analysis 

 

 الرقم
 

 نوع التحليل
 

عمانيالبالريال  قيمة الرسم  
 

 كيميائي لألكسجيناالحتياج البيو 1
Biochemical Oxygen Demand(BOD) 10 

 االحتياج الكيميائي لألكسجين 2
Chemical Oxygen Demand (COD) 10 

 المواد الصلبة المعلقة 3
Total Suspended Solids(TSS) 5 

 المواد الصلبة الذائبة الكلية 4
Total Dissolved Solid (TDS) 2 

 التوصيل الكهربائي 5
Electrical conductivity (EC) 2 

 نسبة امتصاص الصوديوم 6
Sodium Absorption Ratio (SAR) 10 

 األس الهيدروجيني 7
pH 2 

 األلومنيوم 8
Aluminum(Al) 5 

 الزرنيخ 9
Arsenic (As) 5 

 الباريوم 10
Barium (Ba) 5 

 البيريليوم 11
Beryllium (Be) 5 

 البورون 12
Boron(B) 5 

 الكادميوم 13
Cadmium (Cd) 5 

 الكلوريد 14
Chloride(Cl) 5 

 الكروم الكلي 15
Chromium (total Cr) 5 

 كوبالت 16
Cobalt (Co) 5 

 النحاس 17
Copper (Cu) 5 

 الفلوريد 18
Fluoride (F) 5 

 الحديد 19
Iron (Fe) 5 

 الرصاص 20
Lead (Pb) 5 

 الليثيوم 21
Lithium (Li) 5 

 المغنيسيوم 22
Magnesium (Mg) 5 
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 المنجنيز 23
Manganese (Mn) 5 

 الزئبق 24
Mercury (Hg) 5 

 المولبيديوم 25
Molybdenum (Mo) 5 

 النيكل 26
Nickel (Ni) 5 

 تروجين(يالنيتروجين النشادر )على شكل ن 27
Ammonia as (N) 5 

28 
النيتروجينشكلعلىالنيتروجيننترات

5 

 تروجين عضوي )كيلدال(ين 29
Nitrogen: Organic (kjeldahl) (N) 10 

 الفوسفور 30
Phosphate as (Total P) 5 

 السلينيوم 31
Selenium (Se) 5 

 الفضة 32
Silver (Ag) 5 

 الصوديوم 33
Sodium (Na) 5 

34 
الكبريتات

5 

35 
 الكبريتيدات

Sulphide (Total S) 
 

5 

36 
 الفناديوم

Vanadium (V) 
 

5 

37 
 الزنك

Zinc (Zn) 
 

5 

38 
 مجموع الكلورين

Total  Residual Chlorine (TRC) 
 

2 

39 
 عدد عصيات القولون البرازية )في كل لتر(

Number of Fecal Coliforms  (per liter) 
 

10 

40 
 الشريطية )في كل لتر(عدد بويضات الدودة 

Number of Viable Nematode Ova (per liter) 
 

20 

41 
 مجموع العكارة

Total Turbidity 
 

2 

42 
 العسر الكلي

Total Hardness 
 

5 

43 
 العسر الكالسيوم

Calcium Hardness 
 

5 
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44 
 القلوية

P. Alkalinity 
 

5 

45 
  لقلوية الكليامجموع 

Total Alkalinity 
 

5 

46 
 مستخلص كلي(الزيوت والشحوم )على شكل 

Oil and Grease (Total Extractable ) 
 

10 

47 
 إجمالي الفيـنـوالت
Phenols Total 

 
20 

48 
 الهالوجينات العضوية

Organa Halogens 
 

10 

49 
 الكلور المتبقي

Free Residual Chlorine (FRC) 
 

2 

50 
 المبيدات ومنتجاتها الثانوية

Pesticides and secondary products 
 

40 
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 تحاليل مستويات تلوث مياه البحار: ثالثا 

Analysis of sea water pollution levels 
 

عمانيالبالريال  قيمة الرسم نوع التحليل الرقم  

 10لألكسجينالبيوكيميائياالحتياج 1

 10لألكسجينالكيميائياالحتياج 2

 5المعلقةالصلبةالمواد 3

 5األلومنيوم 4

 5الزرنيخ 5

 5الباريوم 6

 5البيريليوم 7

 5البورون 8

 5الكادميوم 9

 5كوبالت 10

 5ال  يالكروم 11

 5النحاس 12

 5السيانيد 13

 5الفلوريد 14

 5الحديد 15

 5الرصاص 16

 5الليثيوم 17

 10الزئبق 18

 5المولبيديوم 19

 5النيكل 20

21 
نيتروجينشكلعلىالنشادرالنيتروجين

5 

22 
النيتروجينشكلعلىالنيتروجيننترات

5 
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23 
 تروجين عضوي )كيلدال(ين

Nitrogen: Organic (kjeldahl) (N) 
 

10 

24 
 تروجينيمجموع الن

Total Nitrogen 
 

 
20 

25 
 فينـــوالت )الكلي(
Phenols Total 

 
20 

26 
 الفـسفـور الكلي

Phosphorus As P 
 

5 

27 
 فضـة

Sliver (Ag) 
 

5 

28 
 الكبريتيد

Sulphidias 
 

5 

29 
 العكارة

Turbidity 
 

5 

30 
 فناديوم

Vanadium (V) 
 

5 

31 
 الهالوجينات العضوية

Organo Halogens 
 

25 

32 
 مركبات سليكون عضوي

Organo Silicon Compounds 
 

10 

33 
 مركبات نحاس عضوي

Organo Copper Compounds 
 

10 

34 
 عدد عصيات القولون
Fecal Coliforms 

 
10 
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مياه الشرب :  تحاليلرابعا   
Analysis of drinking water  

 الرقم
 

 نوع التحليل
 

عمانيالبالريال قيمة الرسم   
 

 3الكالسيوم 1

 3المغنسيوم 2

 3الصوديوم 3

 3البوتاسيوم 4

 3الحديد 5

 3المنجنيز 6

 3يداالكلور 7

 2المتبقيالكلور 8

 3يتالنتر 9

 3النترات 10

 3الفلوريد 11

 2الكهربائيالتوصيل 12

13 
الهيدروجينياألس

2 

14 
العكارة

2 

 5الكليالعسر 15

16 
الكالسيومصالبة

10 

17 
المغنيسيومصالبة

10 

18 
الطعماللونالرائحة

2 
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19 
الحرارةدرجة

2 

20 
كبريتات

3 

21 
بيكربونات

3 

22 
األمونيا

5 

 5الفوسفات 23

 7البورون 24

25 
السيانيد

7 

26 
األلمونيوم

5 

27 
الزرنيخ

5 

28 
 25واأليوناتالكتيونعنصرتحليل
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مستويات المعادن الثقيلة : تحاليلخامسا  
Analysis of heavy metal levels 

 
 

 الرقم
 

 نوع التحليل
 

عمانيال الرسم بالريالقيمة   
 

 الزرنيخ 1
Arsenic (As) 5 

 الكادميوم 2
Cadmium (Cd) 5 

 الكلي الكروم 3
Chromium Total (Cr) 5 

 النحاس 4
Copper (Cu) 5 

 النيكل 5
Nickel (Ni) 5 

 الرصاص 6
Lead(Pb) 5 

 الزئبق 7
Mercury(Hg) 10 

 االنتيمون 8
Antimony(Sb) 10 

 الفضة 9
Silver(Ag) 5 

 المولبيديوم 10
Molybdenum (Mo) 5 

 المنجنيز 11
Manganese(Mn) 5 

 الحديد 12
Iron (Fe) 5 

 الباريوم 13
Barium (Ba) 5 

 السلينيوم 14
Selenium (Se) 5 
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مستويات تلوث التربة : تحاليل سادسا  
Analysis of soil pollution levels 

 
 الرقم

 
 نوع التحليل

 
عمانيالبالريال  قيمة الرسم  

 

 الكادميوم 1
Cadmium (Cd) 10 

 الكروم 2
Chromium (Cr) 7 

 النحاس 3
Copper (Cu) 10 

 الرصاص 4
Lead  (Pb) 10 

 الزئبق 5
Mercury  (Hg) 10 

 المولبيديوم 6
Molybdenum (Mo) 10 

 النيكل 7
Nickel (Ni) 7 

 السلينيوم 8
Selenium(Se) 10 

 زنكال 9
Zinc (Zn) 7 

 األس الهيدروجيني 10
pH 2 

 المواد الصلبة المعلقة 11
Total Suspended Solids (TSS) 2 

-89-



اجلريدة الر�سمية العدد )1389(

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
مستويات الزيوت والشحوم تحاليل :سابعا   

Oil and Grease analysis 
 
 

 الرقم
 

 نوع التحليل
 

عمانيالبالريال قيمة الرسم   
 

 الزيوت والشحوم 1
Oil and Grease 10 
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 تحليل العيناتاستمارة طلب 

 
 مانيبالريال الع الثمن قيمة  ثمن االستمارة الرقم
 1 تحليل العيناتطلب  استمارة 1

 
 

 

 
 

تحاليل الغازات: ثامنا   
Gases Analysis 

 الرقم
عمانيال الرسم بالريالقيمة  نوع التحليل   

 

 10الميثان 1

 10الكربونأكسيدثاني 2

 10إيثان 3

 10بروبان 4

 10البوتان 5

 10البوتان 6

 10بنتين 7

 10بنتين 8

 10هكسان 9

 10النيتروجين 10

 10الكربونأكسيدأول 11

 10الهيدروجين 12

 10الكبريت 13

 10النوكس 14

15 10 
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الهيئة العامة ل�سوق املال
قــرار

رقــم 2021/46 
بتحديد ر�سوم ترخي�ش �سركة بور�سة م�سقط �ش.م.ع.م

ا�ستنادا اإلى قانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/80، 
واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2021/5 بتحويــل �ســوق م�سقــط للأوراق املالية اإلــى �سركـــة 

م�ساهمة عمانية مقفلة با�سم �سركة بور�سة م�سقط �س.م.ع.م،
واإلى موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال،  

واإلى موافقة وزارة املالية،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

حتدد ر�سوم ترخي�س �سركة بور�سة م�سقط �س.م.ع.م، وفقا للجدول املرفق.

موعد ال�ستحقاققيمة الر�سماخلدمةم

)10٫000٫000(اإ�سدار الرتخي�س1
 ع�سرة مليني ريال عماين.

عند تقدمي طلب الرتخي�س 
لأول مرة.

الر�سم ال�سنوي2

 )5%( خم�سة فـي املائة �سنويا من 
اإجمايل عمولت التداول وعمولت 

ال�سوق الثالثة التي تتقا�ساها 
البور�سة، وت�ساعف هذه الن�سبة  

�سنويا، وبحد اأق�سى %35.

يبداأ احت�سابه بتاريخ 1 من 
يناير 2022م، ويتم �سداده  

ب�سكل ربع �سنوي خلل )15(  
خم�سة ع�سر يوما من نهاية 

�سهر مار�س، ويونيو، و�سبتمرب، 
ودي�سمرب من كل عام.

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

�سدر فـي :  7  من رم�سان 1442هـ

املوافــــق : 20 من اأبريل  2021م
                                                                                     �سلطــان بن �سالــم بن �سعيـد احلب�سي

                                                                             وزيــــــــــر املاليــــــــــة
رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال
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الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة

ا�صتــدراك

اإلى وقوع خطاأ مادي  واملناطق احلرة  االقت�سادية اخلا�سة  للمناطق  العامة  الهيئة  تنوه 

فـي )نوع املخالفة( فـي البند رقم )5( من امللحق رقم )2( املرفق ب�سوابط تنظيم واإ�سدار 

بالقــــرار  ال�ســــادرة  احلـــرة  واملناطـــق  اخلا�سة  االقت�سادية  املناطق  فـي  البيئية  الت�ساريح 

رقم 2021/17، واملن�سور فـي اجلريدة الر�سمية العدد )1385(، ال�سادر بتاريخ 14 من �سعبان 

1442هـ، املوافق 28 من مار�س 2021م، حيث ورد على النحو االآتي:

" عــــدم االلــتزام بتقديـــم طلـــب جتديـــد الت�سريــح البيئي خـــالل مـــدة )30( الثالثني يوما 

قبل انتهائه  ".

وال�صحيــــح هــــو :

" عــــدم االلتـــزام بتقديـــم طلـــب جتديـــد الت�سريــــح البيئــــي قبـــــل انتهائـــــه مبـــدة ال تقــــل 

عن )30( ثالثني يوما  ".

لـذا لـزم التنويـه.    

الهيئة العامة للمناطق االقت�صادية اخلا�صة واملناطق احلرة
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1389(

وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

تعلن وزارة العمـــل ا�ستنـــادا اإلـى القرار الوزاري رقم 2018/500 ب�سـاأن نظام ت�سكيل وت�سجيل 

وعمل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتــاد العام لعمــال �سلطنة عمان اأن عـــمال 

العامـــة للرعايـــة العماليــة  اإلى املديريـــة  العام لعمال �سلطنة عمان ( تقدمـــوا  ) االحتاد 

هـذا  على  االعتـرا�ض  فـــي  احلـق  مت�ســرر  ولكــل  عماليـة،  نقابــة  ت�سجيـل  بطلـب  بالــوزارة 

الطلـب، على اأن يكــون اعرتا�سـه م�سببـا واأن يتقـدم به اإلى جلنة بحـث االعرتا�ســـات امل�سكلــــة 

بالـــوزارة لهـــذا الغـــر�ض، وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.

-97-



اجلريدة الر�سمية العدد )1389(

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: 69909

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة البالط واملوازيكو الأ�سمنتي بكافة اأ�سنافة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احلجر الالمع املتحدة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2011/8/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 105932

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدامللك ال�سق�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2016/11/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 124595

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعم فـي جمال تقنية املعلومات والربجمة احلا�سوبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تكوين احللول الرقمية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/12/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 126630

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ترانيم اخلليج الذهبية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/3/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 128931

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم الوجبات والطعام ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سار الفكر 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/5/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131801

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأدوات واملالب�س الريا�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلطان بن علي بن ح�سن امليا�سي للتجارة واملقاولت 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135362

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مالمح الردة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135649

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستودع الب�سائع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجم العايل الرائد 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135951

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة 

والبخور ،البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملعدات واأدوات حمالت التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإ�ستك�ساف ال�ساملة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/3/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138931

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون، عطور، م�ستح�سرات مكياج، بخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نقطة الذروة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 126407

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة  فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�س اجلاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة نور بنت علوي بن عبداللـه باعمر 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 126572

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستلزمات الأفراح وبيع امل�سار والكمة العمانية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خريات حي الرتاث للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 131454

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة  فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�س اجلاهزة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة معابر �ساللة للتجارة - تو�سية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 135357

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املباين مقاولت البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار �سيح النهيدة للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143805

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سايل ال�سرق املتميزة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144501

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع احللويات واخلبز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سنديان لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144502

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الب�سرة،  تبيي�س  كرميات  جتميلية،  اأقنعة  لال�ستحمام،  جتميلية  م�ستح�سرات  �سابون، 

خ�سب معطر، م�ستح�سرات جتميل، اأقالم جتميلية، كولونيا، بخور، زيوت عطرية، مكياج، 

م�ستح�سرات تبخري عطور، زيوت للعطور والروائح، زيوت لأغرا�س الزينة، �سامبو، عطور، 

اأعواد  م�سكرة،  بالب�سرة،  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  بالأظافر،  العناية  م�ستح�سرات 

البخور، ملمعات �سفاة، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س، م�ستح�سرات لتنعيم ال�سعر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي العي�سري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144511

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور، م�ستح�سرات مكياج.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دقائق التكنولوجيا

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144522

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة لقطع قما�س م�سربة مبنظفات للتنظيف، �سابون حالقة، �سابون، منظفات 

بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية ولغايات طبية، م�ستح�سرات تنظيف كيميائية 

الكريهة، زيوت للعطور  الروائح  للتنظيف، �سابون لإزالة  الغ�سيل  لغايات منزلية، �سودا 

والروائح.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اأبيها الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144533

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تلميع  املركبات،  غ�سل  املركبات،  ت�سحيم  التنجيد،  اإ�ســـالح  ال�سيــارات،  واإ�ســـالح  �سيانــة 

املركبات، �سيانة املركبات، تنظيف املركبات، �سحن املركبات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإعتماد الأمثل لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144543

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأبواب والنوافذ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ند الفيحة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144544

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كاكاو، كارميل �سكاكر، �سوكولتة، حلويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريح الكادي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144549

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب الأ�سنان، خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خط الظاهرة احلديث

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144584

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت، كعك، حلويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حدائق الزعفران الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144585

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأعواد البخور، بخور، عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144586

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي الطعام وال�سراب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خالد واإ�سحاق لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141728

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأثاث.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اجلزيرة الزاهية للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142920

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العطور والبخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة العز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 120 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 142966

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�س�ق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساهر العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143030

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )مطاعم(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإ�ستقامة لالأعمال الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143082

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي  مطاعم  خدمات  املطاعم,  خدمات  الكانتينات,  املتنقلة  اأو  امل�ؤقتة  املطاعم  خدمات 

ال�جبات اخلفـيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خليفه بن حنب املزروعي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143141

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأمل ال�ساطع املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143186

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأندية الريا�سية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الحتاد العماين للج�لف

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143239

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأب� حيدر العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143242

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )املطاعم التي تقدم وجبات الطعام(, خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم 

امل�سروبات وال�جبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرواد للتط�ير وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143330

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خبز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نرثة الدقيق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143333

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكانتينات,  املتنقلة  اأو  امل�ؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات,  خدمات  املقاهي,  خدمات 

خدمات املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي ال�جبات اخلفـيفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املذاق لل�سيافة واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143343

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الجناز لال�ستثمار والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/14

-116-



اجلريدة الر�سمية العدد )1389(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143375

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�ساطة العقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ر�سملة لال�ستثمار العقار والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143425

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سخرة ال�سرقية الرائدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143448

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطباق  )اإعداد  ال�سخ�سية  الطهــاة  خدمــات  وا�س�كــ�,  مطاعــم  خدمات  املطاعم,  خدمات 

ووجبات منزلية اأو خا�سة تتمثل فـي الت�س�ق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك, خدمات 

الذاتية, خدمات مطاعم  الكانتينات, خدمات مطاعم اخلدمة  املتنقلة  اأو  امل�ؤقتة  املطاعم 

تقدمي ال�جبات اخلفـيفة, خدمات مطاعم معكرونة اأو دون و�س�با, خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ب�ابة العفـية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143474

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة تكييف اله�اء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع رب�ع احليل الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143503

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فن العط�ر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143505

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح زينة واإك�س�س�رات املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلل التقني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143508

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العقارات  مكاتب  العقارات,  اإدارة  العقارات,  تثمني  العقارات,  وكالت  خدمات  ال�سم�سرة, 

وال�سقق ال�سكنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لقمان لالأعمال العقارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143510

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

 

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

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143511

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�فـري معل�مات عن التكن�ل�جيا والربجمة احلا�س�بية عن طريق م�اقع الإنرتنت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأرج�اين داكن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143517

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املفرو�سات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة كندة للتجارة و املقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143584

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآلت ت�س�ير ف�ت�غرافـية والكرتو�ستاتية وحرارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عد�سة الظاهرة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143674

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة للزه�ر والهدايا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأب� مرمي النعيمي الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/2/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144134

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي خدمات الكافترييات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة جن�ب ال�ادي احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144257

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رقائق بطاطا مقلية, رقائق ف�اكه, رقائق بطاطا, ذرة حل�ة غري معاجلة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه وادي اأ�سم�ر للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144312

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع امل�اد الكهربائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معت�سم بن حم�د بن �سامل الرا�سدي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سناو, حمافظة �سمال ال�سرقية, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144323

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�ش.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفار�ش العربي للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144328

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأع�ساب الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفا لالأع�ساب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144343

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع احلقائب وال�سنط والأحذية, وال�ساعات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهم�ش املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144354

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�س�ق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز م�سقط الذهبي للت�س�ق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144356

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ش )بيع املالب�ش والعبايات ومالب�ش الأطفال(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ت�ساميم زهبه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144360

فـي الفئة 26 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زه�ر ا�سطناعية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حامت الزدجايل للم�ساريع الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144362

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العط�ر والبخ�ر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ق�افل بركات املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144367

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع زينة ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خليفه بن عبدالـله بن حمد العزاين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144368

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم اأو مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دانة القريتني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144371

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم ومقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع القنطرة املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144373

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكـــالت  خدمــــات  ال�سكنيـــة,  وال�سقـــق  العقارات  مكاتب  العقارات,  اإدارة  العقارات,  تاأجري 

العقارات, تاأجري املكاتب عقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املخطط لال�ستثمارات الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144375

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�س�يق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميزة للت�س�يق وتط�ير الأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144376

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال��سائل واألعاب تعليمية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واكب لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144378

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاولت البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: من�ساأة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144379

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ا�ست�سارات ترب�ية وتعليمية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�دة لال�ست�سارات الرتب�ية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144380

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جن�م امل�ساء للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144383

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سالت عرب �سبكات الألياف الب�سرية, خدمات التلف�نات, ات�سالت ل�سلكية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط لالت�سالت املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144384

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطفال,  مالب�ش  عط�ر,  �ساعات,  حقائب,  اأحذية,  مالبــ�ش,  ن�سائيـــة  م�ستلزمــــات  بيـــع 

م�ستلزمات اأطفال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار الأناقة املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144385

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأجهزة هاتف.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل اليا�سمني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144387

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التدريب العملي عر�ش,)خدمات التدريب(, خدمات التدريب التي 

ت�فرها اأجهزة متثيلية )معاهد التدريب املهني والإداري(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اإنتاج �سحار خلدمات التدريب والت�سنيع والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144388

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ش اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ل�ؤل�ؤ ظفار املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144390

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأقم�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع املن�س�جات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144392

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املعجنات, واحلل�يات, ال�سكريات, زيت الزيت�ن, القه�ة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بن �سلطان للتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144394

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ش اجلاهزة, وم�ستح�سرات التجميل, والعط�ر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متجر اجلمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144396

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة العقارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الك�ن لالإن�ساء والتعمري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144397

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  ا�ستـــ�سارات  حا�ســـ�ب,  برامج  حتديث  حا�ســـ�بية,  برامج  ت�سميم  احلا�س�ب,  برجمة 

جمال ت�سميم وتط�ير اأجهزة احلا�س�ب, احل��سبة ال�سحابية, الت�سميم الداخلي, تط�ير 

الربجميات فـي اإطار ن�سر الربجميات, تط�ير النظام الأ�سا�سي للكمبي�تر, ت�سميم الر�س�م 

ملعامالت  التكن�ل�جيا  با�ستخدام  امل�ستخدم  م�سادقة  خدمات  ترويجية,  مل�اد  البيانية 

التجارة الإلكرتونية, خدمات م�سادقة امل�ستخدم با�ستخدام تقنية ت�سجيل دخ�ل واحد.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املعل�مات والعمليات الذكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144445

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )تقدمي الطعام وامل�سروبات الباردة وال�ساخنة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفـينة الل�ؤل�ؤ للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144448

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�س�ق جتاري للم�اد الغذائية و ال�ستهالكية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الرمح الثالثي ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144449

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة وبيع العبايات الن�سائية وال�سيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جلنار جمان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144450

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل )خدمات بريدية لنقل الب�سائع من الباب اىل الباب(, النقل اجل�ي, النقل البحري.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �س�ء احلا�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144794

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

) تنظيف وتلميع ال�سيارات, تنجيد مقاعد ال�سيارات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع جحفان الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/1        
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144979

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة اأعمال الفنادق )بيع معدات الفنادق واملطابخ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سيم ودام احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144537

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ذات  اأحذية  ط�يلة,  �ساق  ذات  اأحذية  ا�ستحمام,  اأخفاف   , ا�ستحمام  �سنادل  القدم,  لبا�ش 

للريا�سة,  اأحذية  اأحذية,  �سنادل,  لل�ساطئ,  اأحذية  اأخفاف,  القدم,  لكرة  اأحذية  اأربطة, 

اأحذية ذات �ساق ط�يلة للريا�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  ريتيل ورلد ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ويكهامز كاي 1, رود تاون, ت�رت�ل, جزر العذراء الربيطانية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/22

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأب�غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي, �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 138863

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي ال�سراب )الع�سائر(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  �سركة مطعم وع�سري بورا بورا ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،)3( ف�سيمة   ،)3( قطعة  احلرفية،  العار�سية  الفروانية،  الكويت،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

مبنى ال�سيخ مبارك ال�سباح دور ).(، حمل )3(، الكويت، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/9/6

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143950

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حبوب الذرة الرفيعة املهجنة. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  اأدفانتا هولدينج بي. فـي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هولندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: تانكهوفد 3196 ، 10 كي اأي فوددلينغنبالت، هولندا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144051

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالهي  وحدائق  الت�سلية  قاعات  وتقدمي  والتعليم(  )للرتبية  الأكادمييات  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�ش  املقاعد  داخلية وحجز  )تدريب( وتنظيم م�سابقات اجلمال ومدار�ش 

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

الأفالم  وعرو�ش  ال�سينمائية  الأفالم  وتاأجري  الريا�سية  املع�سكرات  )للرتفيه( وخدمات 

)التدريب(  والتمرين  اأوالتعليم(  )للرتفيه  النوادي  وخدمات  وال�سريك  ال�سينمائية 

وتنظيم واإدارة حلقات درا�سية وتنظيم املباريات اأواملناف�سات )للتعليم اأوالرتفيه( وتنظيم 

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

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

اأ�سرطة  واإعداد  ال�سوت  ت�سجيل  واإعادة  الغط�ش  معدات  وتاأجري  الأ�سطوانات  فار�ش 

الرتبية  وخدمات  التعليمية  والمتحانات  والتعليم  الرتبية  عن  الفيديوومعلومات 

والتعليم والن�سر املكتبي الإلكرتوين وخدمات امل�سيف والرتفيه ومعلومات عن الرتفيه 

وتنظيم املعار�ش لالأغرا�ش الثقافية اأوالتعليمية وتنظيم عرو�ش الأزياء لغايات الرتفيه 

واإنتاج اأفالم بخالف اأفالم الدعاية والإعالن وخدمات الألعاب املقدمة مبا�سرة من �سبكة 

كمبيوتر وتاأجري معدات الألعاب وتوفري ت�سهيالت لعبة الغولف والتوجيه املهني )ن�سائح 

عن  ومعلومات  الرتفيه  عن  ومعلومات  البدنية  الريا�سة  وتعليمات  اأوتدريبية(  تعليمية 

ال�ستجمام وخدمات التدري�ش وتف�سري لغة الإ�سارة وخدمات ت�سميم بخالف امل�ستخدمة 

املتجولة وعر�ش متثيليات  املكتبات  الإعارة وخدمات  والإعالن ومكتبات  الدعاية  لغايات 

حية والت�سوير بامليكروفلم وتزويد العار�سني للفنانني وتاأجري الأفالم ال�سينمائية وتاأجري 

دور  ت�سهيالت  وتوفري  �سينمائية  وا�ستوديوهات  وملحقاتها  عر�ش(  )اآلت  بروجكرتات 

ال�سينما وتوفري ت�سهيالت املتاحف )عر�ش ومعار�ش( وخدمات التاأليف املو�سيقي وقاعات 

مو�سيقية وخدمات مرا�سلي الأنباء ودور ح�سانة وخدمات الأورك�سرتا وتنظيم احلفالت 

اأوالرتفيه( وتنظيم املعار�ش لالأغرا�ش  اأواملناف�سات )للتعليم  الراق�سة وتنظيم املباريات 
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اأوالتعليمية وتنظيم املباريات  اأوالتعليمية وتنظيم املعار�ش لالأغرا�ش الثقافية  الثقافية 

الريا�سية وحدائق املالهي وعر�ش 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�ش(  العملي  والتدريب  )ترفيه(  حفالت 

والتلفزيون واإنتاج عرو�ش م�سرحية واإنتاج اأفالم الفيديو وتوفري خدمات قاعات الت�سلية 

وتوفري خدمات الكاروكي وتوفري ت�سهيالت ريا�سية ون�سر الكتب ون�سر الكتب وال�سحف 

الإلكرتونية الفورية ون�سر ن�سو�ش بخالف ن�سو�ش الدعاية والإعالن وحدائق احليوان 

وبرامج الراديو والتلفزيون وتاأجري اأجهزة الراديو والتلفزيون والرتفيه بالراديو وتاأجري 

الت�سجيل ومعلومات عن  ا�ستديوهات  ال�سريطية وخدمات  م�سجالت الفيديوباحلافظات 

وتاأجري  الفيديو  كامريات  وتاأجري  ال�سوت  وا�ستقبال  اإر�سال  معدات  وتاأجري  ال�ستجمام 

وتاأجري  ال�سينمائية  الأفالم  وتاأجري  التلفزيون  �ستوديوهات  اأو  للم�سارح  الإ�ساءة  اأجهزة 

بروجكرتات )اآلت عر�ش( وملحقاتها وتاأجري اأجهزة الراديو والتلفزيون وتاأجري م�ساهد 

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

الريا�سية وتاأجري مرافق ال�ستادات وتاأجري م�ساهد م�سرحية  املركبات وتاأجري املالعب 

وتاأجري مالعب التن�ش وتاأجري كامريات الفيديو وتاأجري م�سجالت الفيديو باحلافظات 

ال�سريطية وتاأجري اأ�سرطة الفيديو وخدمات مرا�سلي الأنباء ومدار�ش 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�ش 3357-12512، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144055

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

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

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

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

الأفالم  وعرو�ش  ال�سينمائية  الأفالم  وتاأجري  الريا�سية  املع�سكرات  )للرتفيه( وخدمات 

)التدريب(  والتمرين  اأوالتعليم(  )للرتفيه  النوادي  وخدمات  وال�سريك  ال�سينمائية 

وتنظيم واإدارة حلقات درا�سية وتنظيم املباريات اأواملناف�سات )للتعليم اأوالرتفيه( وتنظيم 

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

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

فار�ش الأ�سطوانات وتاأجري معدات الغط�ش واإعادة ت�سجيل ال�سوت واإعداد اأ�سرطة الفيديو 

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

املكتبي الإلكرتوين وخدمات امل�سيف والرتفيه ومعلومات عن الرتفيه وتنظيم املعار�ش 

اأفالم  واإنتاج  الرتفيه  لغايات  الأزياء  عرو�ش  وتنظيم  اأوالتعليمية  الثقافية  لالأغرا�ش 

كمبيوتر  �سبكة  من  مبا�سرة  املقدمة  الألعاب  وخدمات  والإعالن  الدعاية  اأفالم  بخالف 

وتاأجري معدات الألعاب وتوفري ت�سهيالت لعبة الغولف والتوجيه املهني )ن�سائح تعليمية 

اأوتدريبية( وتعليمات الريا�سة البدنية ومعلومات عن الرتفيه ومعلومات عن ال�ستجمام 

لغايات  امل�ستخدمة  بخالف  ت�سميم  وخدمات  الإ�سارة  لغة  وتف�سري  التدري�ش  وخدمات 

حية  متثيليات  وعر�ش  املتجولة  املكتبات  وخدمات  الإعارة  ومكتبات  والإعالن  الدعاية 

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

دور  ت�سهيالت  وتوفري  �سينمائية  و�ستوديوهات  وملحقاتها  عر�ش(  )اآلت  بروجكرتات 

ال�سينما وتوفري ت�سهيالت املتاحف )عر�ش ومعار�ش( وخدمات التاأليف املو�سيقي وقاعات 

مو�سيقية وخدمات مرا�سلي الأنباء ودور ح�سانة وخدمات الأورك�سرتا وتنظيم احلفالت 

اأوالرتفيه( وتنظيم املعار�ش لالأغرا�ش  اأواملناف�سات )للتعليم  الراق�سة وتنظيم املباريات 
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اأوالتعليمية وتنظيم املباريات  اأوالتعليمية وتنظيم املعار�ش لالأغرا�ش الثقافية  الثقافية 

الريا�سية وحدائق املالهي وعر�ش 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�ش(  العملي  والتدريب  )ترفيه(  حفالت 

والتلفزيون واإنتاج عرو�ش م�سرحية واإنتاج اأفالم الفيديو وتوفري خدمات قاعات الت�سلية 

وتوفري خدمات الكاروكي وتوفري ت�سهيالت ريا�سية ون�سر الكتب ون�سر الكتب وال�سحف 

الإلكرتونية الفورية ون�سر ن�سو�ش بخالف ن�سو�ش الدعاية والإعالن وحدائق احليوان 

وبرامج الراديو والتلفزيون وتاأجري اأجهزة الراديو والتلفزيون والرتفيه بالراديو وتاأجري 

م�سجالت الفيديو باحلافظات ال�سريطية وخدمات ا�ستديوهات الت�سجيل ومعلومات عن 

وتاأجري  الفيديو  كامريات  وتاأجري  ال�سوت  وا�ستقبال  اإر�سال  معدات  وتاأجري  ال�ستجمام 

وتاأجري  ال�سينمائية  الأفالم  وتاأجري  التلفزيون  اأوا�ستوديوهات  للم�سارح  الإ�ساءة  اأجهزة 

بروجكرتات )اآلت عر�ش( وملحقاتها وتاأجري اأجهزة الراديو والتلفزيون وتاأجري م�ساهد 

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

الإ�ستادات وتاأجري م�ساهد م�سرحية  الريا�سية وتاأجري مرافق  املركبات وتاأجري املالعب 

وتاأجري مالعب التن�ش وتاأجري كامريات الفيديو وتاأجري م�سجالت الفيديو باحلافظات 

ال�سريطية وتاأجري اأ�سرطة الفيديو وخدمات مرا�سلي الأنباء ومدار�ش 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�ش 3357-12512، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/4

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144116

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الأن�سطة الثقافية والتعليمية والرتفيهية وتنظيم واإقامة املعار�ش واملوؤمترات 

املعار�ش  واإجراء  وتنظيم  الرتفيهية  اأو  اأوالتعليمية  الثقافية  لالأغرا�ش  والفعاليات 

ون�سر  اأوالرتفيهية  اأوالتعليمية  الثقافية  لالأغرا�ش  الفرتا�سية  والفعاليات  واملوؤمترات 

الدلئل املتعلقة بال�سفر وال�سياحة وتوفري املن�سورات الإلكرتونية عرب الإنرتنت وتوفري 

التذاكر  بال�سفر وال�سياحة عرب الإنرتنت وخدمات حجز  املتعلقة  الإلكرتونية  املن�سورات 

الأحداث  وتنظيم  والثقافية  والرتفيهية  التعليمية  والفعاليات  لالأن�سطة  وحجزها 

الأن�سطة  عن  معلومات  وتوفري  ويب  موقع  عرب  ترفيهية  معلومات  وتوفري  الريا�سية 

الثقافية عرب موقع على �سبكة الإنرتنت وتوفري املعلومات التعليمية عرب موقع على �سبكة 

الإنرتنت وخدمات املعلومات والتقارير وال�ست�سارات املتعلقة مبا �سبق ذكره.

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

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

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144117

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سياحي  ال�سفر  ال�سياحي وحجوزات  ال�سياحي والدليل  ال�سفر  خدمات توفري معلومات 

الرحالت   وترتيب  وتنظيم  ال�سفر  وترتيب  وال�سفر  والنقل  املدينة  معامل  وم�ساهدة 

واجلولت والرحالت ال�ستك�سافية واجلولت ال�سياحية وخدمات الوكالة لرتتيب ال�سفر 

وحجوزات ال�سفر واحلجز وحجز املقاعد لل�سفر وحجز التذاكر لل�سفر وخدمات معلومات 

ال�سفر وتوفري معلومات ال�سفر ال�سياحي عرب موقع ويب وتوفري معلومات ال�سفر عرب 

موقع ويب واخلدمات واملعلومات وال�ست�سارات فيما يتعلق مبا �سبق ذكره. 

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

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

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144118

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والعالن واإدارة الأعمال وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي والإعالن 

وال�سفر وخدمات  ال�سياحة  فـي جمال  والت�سويق  والت�سويق  وال�سفر  ال�سياحة  فـي جمال 

وال�سياحة  بال�سفر  املتعلقة  الرتويجية  املواد  وتوزيع  الرتويجية  املواد  وتوزيع  ترويجية 

واملعلومات التجارية واخلدمات ال�ست�سارية واملعلومات التجارية واخلدمات ال�ست�سارية 

والرتويج  والإعالنية  التجارية  لالأغرا�ش  الأحداث  وتنظيم  وال�سياحة  بال�سفر  املتعلقة 

الفعاليات  واإقامة  وتنظيم  واإدارتها  الرتويجية  الأحداث  وتنظيم  اخلا�سة  للمنا�سبات 

الرتويجية فـي جمال ال�سفر وال�سياحة والرتويج للم�سابقات والأحداث الريا�سية وتوفري 

م�ساحة على مواقع الويب لالإعالن عن ال�سلع واخلدمات وتوفري املعلومات التجارية عرب 

موقع على �سبكة الإنرتنت وتوفري معلومات ت�سويقية عرب موقع ويب وتقدمي معلومات 

اإعالنية عرب موقع ويب وخدمات البيع بالتجزئة والبيع بالتجزئة عرب الإنرتنت املتعلقة 

ببيع الكتب والكتيبات واأدلة ال�سفر واملجالت واملجالت واخلرائط والدوريات والقرطا�سية 

والبطاقات  واملل�سقات  الر�سا�ش  واأقالم  التلوين  واأقالم  التلوين  وكتب  الر�سم  ومواد 

، دفاتر املالحظات  والق�سائم ودفاتر املالحظات  الزمنية  واملل�سقات واجلداول  الربيدية 

واملالب�ش  والقم�سان  والأكواب  اليد  وحقائب  املفاتيح  و�سال�سل  والتقوميات  واليوميات 

والقبعات والألعاب املح�سوة وخدمات املعلومات وال�ست�سارات فيما يتعلق مبا �سبق ذكره. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  املجل�ش الوطني لل�سياحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 24624، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144119

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والكرا�سات  والكتيبات  والكتب  املطبوعة  واملن�سورات  واملطبوعات  املقوى  والورق  ورق 

ومن�سورات  واملجالت  ال�سفر  واإر�سادات  بال�سياحة  متعلقة  وكتيبات  ال�سفر  وكتيبات 

والن�سرات الإخبارية واملجالت وجمالت فـي جمال ال�سياحة وجمالت ال�سفر واخلرائط 

وطبا�سري  ر�سم  وكتب  ر�سم  ومواد  وقرطا�سية  ال�سياحة  جمال  فـي  والدوريات  ودوريات 

تلوين واأقالم واأقالم ر�سا�ش ومل�سقات وطوابع بريد واإعالنات و بطاقات اأعمال وتذاكر 

وجداول مواعيد وق�سائم ودفرت مالحظات ودفرت مالحظات ودفرت يوميات وتقوميات 

وقطع  املقوى  الورق  اأو  الورق  من  م�سنوعة  واإ�سارات  ورقية  وعالمات  ورقية  ومل�سقات 

الغيار والتجهيزات وامللحقات للب�سائع املذكورة اأعاله. 

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

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

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144121

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والدقيق  وال�ساغو  والتابيوكا  والأرز  ال�سطناعية  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 

املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 

والع�سل الأ�سود و اخلمرية وم�سحوق اخلبيز و امللح و اخلردل و اخلل وال�سل�سات) التوابل( 

و البهارات والثلج. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  �سركة النافع لالأغذية 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي ال�ساطئ، طريق الكورني�ش، جدة 21473، �ش.ب:12449، اململكة 
العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144122

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملجففة  املخفوظة  واخل�سراوات  والفواكه  اللحم  وم�ستخل�سات  وال�سيد  الدواجن 

واملطهوة والهالم )اجللي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر والبي�ش واحلليب ومنتجات 

احلليب و زيوت ودهون �ساحلة لالأكل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  �سركة النافع لالأغذية 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي ال�ساطئ، طريق الكورني�ش، جدة 21473، �ش.ب:12449، اململكة 
العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144123

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والدقيق  وال�ساغو  والتابيوكا  والأرز  ال�سطناعية  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 

املثلجة  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 

والع�سل الأ�سود واخلمرية وم�سحوق اخلبيز وامللح و اخلردل واخلل وال�سل�سات )التوابل( 

والبهارات و الثلج. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  �سركة النافع لالأغذية 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي ال�ساطئ، طريق الكورني�ش، جدة 21473، �ش.ب:12449، اململكة 
العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144124

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدواجن وال�سيد وم�ستخل�سات اللحم والفواكه واخل�سراوات املخفوظة واملجففة 

واملطهوة والهالم )اجللي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر والبي�ش واحلليب ومنتجات 

احلليب وزيوت ودهون �ساحلة لالأكل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  �سركة النافع لالأغذية 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي ال�ساطئ، طريق الكورني�ش، جدة 21473، �ش.ب:12449، اململكة 
العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144126

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملجففة  املخفوظة  واخل�سراوات  والفواكه  اللحم  وم�ستخل�سات  وال�سيد  الدواجن 

واملطهوة والهالم )اجللي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر والبي�ش واحلليب ومنتجات 

احلليب وزيوت ودهون �ساحلة لالأكل. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  �سركة النافع لالأغذية 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي ال�ساطئ، طريق الكورني�ش، جدة 21473، �ش.ب:12449، اململكة 
العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144504

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  �سركة الت�سالت املتكاملة املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ش، حي املربع، �سارع ال�سباب، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144506

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  �سركة الت�سالت املتكاملة املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ش، حي املربع، �سارع ال�سباب، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144507

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  �سركة الت�سالت املتكاملة املحدودة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�ش، حي املربع، �سارع ال�سباب، اململكة العربية ال�سعودية 

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/21

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية �ش.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 5184
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 1999/11/7م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 644 فـي 1999/3/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: كو�ستان اإ�س.اأر.اإل
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : ئي بيه تي اأيه اإ�س.بيه.اأيه

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اإيطالية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ميالنو )ميالنو( فيا مي�سيناتي 86 ر.ب: 20138 , اإيطاليا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيطاليا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2017/1/31م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 111131
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/25م 
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1206 فـي 2017/8/20م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فر�سان ال�سحراء للتجارة العامة ذ.م.م 
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سالح محمد �سالح الزرعوين

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فيال 36, منطقة الرمثا,  ال�سارقة, الإمارات العربية      املتحدة

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/30م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/12م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 111132

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/10/29م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1207 فـي 2017/8/27م
��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: فر�سان ال�سحراء للتجارة العامة ذ.م.م 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سالح محمد �سالح الزرعوين
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: فيال 36, منطقة الرمثا,  ال�سارقة, الإمارات العربية      املتحدة
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/30م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/12م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 17139
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/9/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 723 فـي 2002/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �ساير ال ال �سى

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : �ساير يو ا�س انك

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

الوليات   ,  0421  , ما�سات�سو�ست�س   , ليك�سينغتون  واى   300 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/4م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 17139

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/9/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 723 فـي 2002/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �ساير يو ا�س انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : �ساير هولدينغز يو ا�س ايه جى

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

الوليات   ,  0421  , ما�سات�سو�ست�س   , ليك�سينغتون  واى   300 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/4م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 17139

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/9/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 723 فـي 2002/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �ساير هولدينغز يو ا�س ايه جى

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : �ساير نورث اأمرييكان جروب انك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 9200 بروكفيلد مورت , �سويت 108 فلورين�س , كنتاكي 41042 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/6/26م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 17139

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2003/9/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 723 فـي 2002/7/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �ساير نورث اأمرييكان جروب انك

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : تاكيدا فارما�سيتيكولز يو ا�س ايه , انك

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

 ,02421 ما�سات�سو�ستـــ�س  ليك�سينغتــــون,  افينــــيو  هايــدن   95 �لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/7/1م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 100745

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/11/19م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1185 فـي 2017/3/12م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اإ�سراقة م�سقط للتنمية وال�ستثمار

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : �سوء النهار الدولية �س.م.م 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3086 ر.ب: 112, �سلطنة عمان
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/4م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/13م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 119814

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/10/1م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1254 فـي 2018/7/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: م�ساريع الكمياين �س.م.م

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : بنتوت العاملية للت�سوق - تو�سية 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 111 ر.ب: 211, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/3/22م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/13م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 130396

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/12/31م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1311 فـي 2019/9/29م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سفاري جمان للتجارة

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية : واحة املها لل�سيارات �س.�س.و 

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 56 ر.ب: 132, �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: �سلطنة عمان 

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/4/6م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/13م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 87933

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/10م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1353 فـي 2020/8/19م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: دايفيد الن لند كو

ا�سم من انتقلت اإليه امللكيـة: دايفيدكو بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ستاديونكاد 20 2 ، 1077 فـي ال اأم�سرتدام, هولندا 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2019/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/19م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 87934

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/10م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1353 فـي 2020/8/19م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: دايفيد الن لند كو

ا�سم من انتقلت اإليه امللكيـة: دايفيدكو بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ستاديونكاد 20 2 ، 1077 فـي ال اأم�سرتدام, هولندا 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2019/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/19م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 87935

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/10م 

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1353 فـي 2020/8/19م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: دايفيد الن لند كو

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية: دايفيدكو بي.فـي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: هولندية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ستاديونكاد 20 2 ، 1077 فـي ال اأم�سرتدام, هولندا 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: هولندا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2019/12/31م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/19م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 18543 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 7

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2003/3/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 736 فـي 2003/1/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأبتيف �سريفي�سيز 5 يو ا�س, ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية: ديلفـي تكنولوجيز اأي بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: باربادو�س - التجارة وال�سناعة

بي  بي  مي�سيل  �سرتيت  بيليفيلي,  رود,  بيني   21 جروف,  ذا  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

11113, باربادو�س 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: باربادو�س

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/3/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/19م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 18544 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2003/3/5 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 736 فـي 2003/1/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأبتيف �سريفي�سيز 5 يو ا�س, ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكيـة: ديلفـي تكنولوجيز اأي بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: باربادو�س - التجارة وال�سناعة

بي  بي  مي�سيل  �سرتيت  بيليفيلي,  رود,  بيني   21 جروف,  ذا  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

11113, باربادو�س 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: باربادو�س

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/3/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/19م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 18545 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2003/12/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 750 فـي 2003/1/9م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأبتيف �سريفي�سيز 5 يو ا�س, ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكيـة: ديلفـي تكنولوجيز اأي بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: باربادو�س - التجارة وال�سناعة

بي  بي  مي�سيل  �سرتيت  بيليفيلي,  رود,  بيني   21 جروف,  ذا  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

11113, باربادو�س  

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: باربادو�س

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/3/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/19م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 18546 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2003/5/31م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 738 فـي 2003/1/3م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأبتيف �سريفي�سيز 5 يو ا�س, ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكيـة: ديلفـي تكنولوجيز اأي بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: باربادو�س - التجارة وال�سناعة

بي  بي  مي�سيل  �سرتيت  بيليفيلي,  رود,  بيني   21 جروف,  ذا  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

11113, باربادو�س 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: باربادو�س

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/3/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/19م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 18547 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2003/3/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 736 فـي 2003/1/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأبتيف �سريفي�سيز 5 يو ا�س, ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكيـة: ديلفـي تكنولوجيز اأي بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: باربادو�س - التجارة وال�سناعة

بي  بي  مي�سيل  �سرتيت  بيليفيلي,  رود,  بيني   21 جروف,  ذا  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

11113, باربادو�س 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: باربادو�س

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/3/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/19م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 18548 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2003/3/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 736 فـي 2003/1/2م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأبتيف �سريفي�سيز 5 يو ا�س, ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ديلفـي تكنولوجيز اأي بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: باربادو�س - التجارة وال�سناعة

بي  بي  مي�سيل  �سرتيت  بيليفيلي,  رود,  بيني   21 جروف,  ذا  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

11113, باربادو�س  

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: باربادو�س

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/3/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/19م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 20942 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 7

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/7/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 765 فـي 2004/4/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأبتيف �سريفي�سيز 5 يو ا�س, ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكيـة: ديلفـي تكنولوجيز اأي بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: باربادو�س - التجارة وال�سناعة

بي  بي  مي�سيل  �سرتيت  بيليفيلي,  رود,  بيني   21 جروف,  ذا  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

11113, باربادو�س 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: باربادو�س

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/3/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/19م

-162-



اجلريدة الر�سمية العدد )1389(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 20943 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/8/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 755 فـي 2003/11/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأبتيف �سريفي�سيز 5 يو ا�س, ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ديلفـي تكنولوجيز اأي بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: باربادو�س - التجارة وال�سناعة

بي  بي  مي�سيل  �سرتيت  بيليفيلي,  رود,  بيني   21 جروف,  ذا  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

11113, باربادو�س 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: باربادو�س

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/3/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/19م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 20944 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 11

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/7/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 765 فـي 2004/4/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأبتيف �سريفي�سيز 5 يو ا�س, ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ديلفـي تكنولوجيز اأي بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: باربادو�س - التجارة وال�سناعة

بي  بي  مي�سيل  �سرتيت  بيليفيلي,  رود,  بيني   21 جروف,  ذا  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

11113, باربادو�س 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: باربادو�س

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/3/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/19م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 20945 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 12

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/8/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 755 فـي 2003/11/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأبتيف �سريفي�سيز 5 يو ا�س, ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ديلفـي تكنولوجيز اأي بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: باربادو�س - التجارة وال�سناعة

بي  بي  مي�سيل  �سرتيت  بيليفيلي,  رود,  بيني   21 جروف,  ذا  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

11113, باربادو�س 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: باربادو�س

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/3/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/19م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 20946 
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 37

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/7/7م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 765 فـي 2004/4/17م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأبتيف �سريفي�سيز 5 يو ا�س, ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكيـة: ديلفـي تكنولوجيز اأي بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: باربادو�س - التجارة وال�سناعة

بي  بي  مي�سيل  �سرتيت  بيليفيلي,  رود,  بيني   21 جروف,  ذا  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

11113, باربادو�س 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: باربادو�س

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/3/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/19م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 20947 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 41

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/8/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 755 فـي 2003/11/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأبتيف �سريفي�سيز 5 يو ا�س, ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ديلفـي تكنولوجيز اأي بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: باربادو�س - التجارة وال�سناعة

بي  بي  مي�سيل  �سرتيت  بيليفيلي,  رود,  بيني   21 جروف,  ذا  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

11113, باربادو�س 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: باربادو�س

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/3/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/19م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 20948 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 42

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2004/12/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 773 فـي 2004/8/15م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اأبتيف �سريفي�سيز 5 يو ا�س, ال ال �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكيـة: ديلفـي تكنولوجيز اأي بي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: باربادو�س - التجارة وال�سناعة

بي  بي  مي�سيل  �سرتيت  بيليفيلي,  رود,  بيني   21 جروف,  ذا  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

11113, باربادو�س  

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: باربادو�س

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/3/8م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/19م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 123291 
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2019/2/28م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1274 فـي 2018/12/30م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كومبليك�س فريتريب�س جي ام بي ات�س

ا�سم من انتقلت اإليه امللكيـة: كومبليك�س فريتريب�س جي ام بي ات�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: من�ساوية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: ويلهيلمينن �سرتيب 91/2 اف، 1160 فينا , النم�سا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: النم�سا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2020/9/14م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/19م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 142815 

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/4/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1379 فـي 2021/2/14م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: اال�ستذواق الرائع ذ.م.م 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : 101 كافيه اأ�س اأر األ

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اإيطالية - التجارة وال�سناعة

ميــــالن,  بو�س�سينا�سكــو   2009  8/10 الفــوراتـــوري  دي  فيـــا  العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 

اإيطاليا

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/4/7م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2020/4/20م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 68445

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2015/11/29 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1106 فـي 2015/7/12م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كريتيف نيل ديزاين ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بيوتيج اأى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر كاميان - التجارة وال�صناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: واكرز كوربورات ليمتد ، كامين ايالند كوربورايت �صنرت ، 27 

هو�صبيتال رود، جورج تاون، جراند كامين كاى واى 9008-1 ، 

جزر كاميان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر كاميان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/2/25م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/20م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 68449

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2015/11/29 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1106 فـي 2015/7/12 م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: كريتيف نيل ديزاين ، انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بيوتيج اأى

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: جزر كاميان - التجارة وال�صناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: واكرز كوربورات ليمتد ، كامين ايالند كوربورايت �صنرت ، 27 

هو�صبيتال رود، جورج تاون، جراند كامين كاى واى 9008-1 ، 

جزر كاميان

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: جزر كاميان
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/2/25م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/20م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 68445

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2015/11/29 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1106 فـي 2015/7/12م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : براندكو �صي ان دي 2020 ال ال �صي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�صناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3411 �صيلفري �صايد روود تاتنال بيلدينغ # 104 ويلمنغتون، 

دي اي 19810، الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/2/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/20م

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 68449

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2015/11/29 م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1106 فـي 2015/7/12م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: بيوتيج اأى
ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : براندكو �صي ان دي 2020 ال ال �صي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�صناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: 3411 �صيلفري �صايد روود تاتنال بيلدينغ # 104 ويلمنغتون، 

دي اي 19810، الوليات املتحدة الأمريكية

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2021/2/22م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/4/20م
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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 �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

2010/1/13التجارة وال�سناعةانفنتي �س.م.م160921

225339

بي بي جي كوتينجز

 نيدر لند بي.فـي
2001/4/15التجارة وال�سناعة

2001/4/29التجارة وال�سناعة�سركة النه�سة العمانية �س.م.م325416

443375
�سركة منتجع

 ليايل ال�سحراء �س.م.ع.م
2007/3/2التجارة وال�سناعة

543376
�سركة منتجع

 ليايل ال�سحراء �س.م.ع.م
2007/3/2التجارة وال�سناعة

2010/4/14التجارة وال�سناعةالف�سة العاملية للتجارة �س.م.م662275

710
املوؤ�س�سة العمانية

 للهند�سة واملقاولت
2004/8/15التجارة وال�سناعة

831146
وار�ستايرن براويري

 هاو�س كرامر كيه حي
2003/8/17التجارة وال�سناعة

2003/8/17التجارة وال�سناعةهوبي اجنل يي�ست كو ليمتد931145

1030745
ام اف جي اأي بي هولدينج 

)�سينغابور( بي تي ايه ملتد
2003/6/15التجارة وال�سناعة 

1130746
ام اف جي اأي بي هولدينج 

)�سينغابور( بي تي ايه ملتد
2003/6/15التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

2003/6/5التجارة وال�سناعة�سركة دوانكو لل�سناعات ذ.م.م1230505

1329301

ميدي بال�س تيك

 ميديزنيي�س تيكني�س 

هانديلجي�سيل�سافت اأم بي اأت�س

2002/1/30التجارة وال�سناعة

1431147

ميدي بال�س تيك

 ميديزنيي�س تيكني�س 

هانديلجي�سيل�سافت اأم بي اأت�س

2003/8/17التجارة وال�سناعة

1530794

�سركة �سكر لل�سناعات الكيميائية 

املحددة امل�سوؤولية
2003/6/22التجارة وال�سناعة

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كومبني166788

1992/4/19التجارة وال�سناعةفورد موتور كومبني176781

1825293

كا�سيو كي�سانكي كابو�سيكي كاي�سا 

)كا�سيو كمبيوتر كو ليمتد(
2001/4/8التجارة وال�سناعة

1925294

كا�سيو كي�سانكي كابو�سيكي كاي�سا 

)كا�سيو كمبيوتر كو ليمتد(
2001/4/8التجارة وال�سناعة

2001/9/9التجارة وال�سناعةفالنت بيو �ساين�سيز ال ال �سي2026311

2001/10/31التجارة وال�سناعةناندوز ليميتيد2126649

2001/10/31التجارة وال�سناعةناندوز ليميتيد2226650

2001/10/31التجارة وال�سناعةناندوز ليميتيد2326651
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

2470484
�ستاروود هوتيلز اأند ريزورت�س 

وورلدوايد ، ال ال �سي
2011/10/1التجارة وال�سناعة

2525528
امري�سون فولكان

 هولدينغ ال ال �سي 
2001/5/20التجارة وال�سناعة

2670222

�سركة ح�سن وحممد علي ح�سن 

ال�سمادي )موؤ�س�سة حموده 

لل�سناعة والتجارة(

1991/10/19التجارة وال�سناعة

2770223

�سركة ح�سن وحممد علي ح�سن 

ال�سمادي )موؤ�س�سة حموده 

لل�سناعة والتجارة(

1991/10/19التجارة وال�سناعة

2870224

�سركة ح�سني وحممد علي ح�سن 

ال�سمادي )مو�س�سة حمودة 

لل�سناهة والتجارة(

1991/10/19التجارة وال�سناعة

2970225

�سركة ح�سن وحممد علي ح�سن 

ال�سمادي )موؤ�س�سة حموده 

لل�سناعة والتجارة(

1991/10/19التجارة وال�سناعة

3070226

�سركة ح�سن وحممد علي ح�سن 

ال�سمادي )موؤ�س�سة حموده 

لل�سناعة والتجارة(

1991/10/19التجارة وال�سناعة

3170227

�سركة ح�سن وحممد علي ح�سن 

ال�سمادي )موؤ�س�سة حموده 

لل�سناعة والتجارة(

1991/10/19التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركـــة

3266505

�سان - غوبان كون�سرتك�سن 

برودكت�س يو كيه ليمتد

2011/1/24التجارة وال�سناعة

1991/10/19التجارة وال�سناعةال�سركة القطرية للمنظفات336145

2011/5/11التجارة وال�سناعةتيتان وود ليمتد3468218

2011/5/14التجارة وال�سناعةريال مدريد كلوب دي اإي فوتبول3568248

2011/5/14التجارة وال�سناعةريال مدريد كلوب دي اأي فوتنول3668247

2011/8/13التجارة وال�سناعةال ار �سي برودتك�س ليمتد3769769

2011/8/13التجارة وال�سناعةال ار �سي برودتك�س ليمتد3869770

2011/8/7التجارة وال�سناعة 3ام كومباين3969609

2011/6/19التجارة وال�سناعةجينيفا لبوراتوريز ليمتد4068828

2011/5/15التجارة وال�سناعة�سن بيم برودكت�س ، انك4168269
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ا�ستــــدراك

�أنـــــه قـــد وقــــع خطـــاأ مـــادي عنــــد  تنـــوه وز�رة �لتجــارة و�ل�سناعــة وترويج �ال�ستثمار �إىل 

ن�ســـر �إعــالن �نتهاء �أعمـــال �لت�سفيـــــة ل�سركــــة ماجد بن �سعيد بن علي �لهد�بي و�إخو�نه 

بتاريــخ  �ل�سادر   ،)1276( �لعـــــدد  �لر�سميـــة  �جلريــدة  فــــي  �ملن�ســـــور  تو�سيـــــة،   - للتجــارة 

�أنه بدء  �إذ وردت �سيغة �الإعالن على  13 يناير 2019م،  6 جمادى �الأوىل1440هـ، �ملو�فـــــــق 

لها  �لت�سفية  �أعمال  �نتهاء  �إعـــالن  هو  �ل�سحيح  بينما  �ملذكورة  لل�سركة  �لت�سفية  �أعمال 

كاالآتي:

ماجد بن �سعيد بن علي الهدابي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة ماجد بن �سعيد بن علي الهدابي واإخوانه للتجارة - تو�سية

يعلن ماجد بن �سعيد بن علي �لهد�بي ب�سفـتـه �مل�سفــي ل�سركة ماجد بن �سعيد بن علي 

�لهد�بي و�إخو�نه للتجارة - تو�سية، و�مل�سجلة لدى �أمانـة �ل�سجل �لـتجاري بالرقم 3005267، 

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

امل�سفــي

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�ستندات

قيمــة 
امل�ستنـــد

ال�سركات
 التي يحـق

لها اال�سـرتاك
ا�ســم املناقـ�سة رقم 

املناق�سـة

2021/5/31 2021/5/4

)=/350 ر.ع(

ثالثمائة 

وخم�سون 

ريــاال عمانيـا

ال�سركــات املتخ�س�سـة 

فــي مقاوالت الطرق 

الرئي�سية وال�سوارع, 

�سق الطرق الرتابية 

والت�سوية وامل�سجلــة 

لــدى االأمانة العامة 
ملجلـ�س املناق�ســات 

بالدرجة االأولى

�سيانة الطرق 

الرتابية مبحافظة 

�سمال الباطنة

 )5 �سنــوات(

2021/10

2021/6/14 2021/5/4

)=/700 ر.ع(

�سبعمائة 

ريــال عماين

ال�سركــات املتخ�س�سة 

فــي مقاوالت املباين, 

اأعمال تنفيذ الديكور 

الداخلي وامل�سجلــة 

لــدى االأمانـة العامـة 

ملجلـ�س املناقـ�ســات 

بالدرجة املمتازة

م�سـروع اإعـادة تاأهيـل 

مبنـى وزارة الطاقـة 

واملعــادن

2021/11

اإ�سنــــــاد  عـــــــن طريــــــق خدمـــــة  واملوا�سفــــــــات  ال�ســـروط  م�ستنـــــــدات  علـــــى  ميكــــن احل�ســــول 

علــــــى املوقــــع االإلكرتونـــي )https://etendering.tenderboard.gov.om(, حتـــى التاريـــخ 

املذكــــور باجلــــدول اأعـــاله, على اأن يكـــون دفــع قيمــة امل�ستنــد عرب بوابــة الدفع االإلكرتوين 

باملوقع.

االأمانة العامة ملجل�س املناق�سات
 اإعـــــالن

تعلن االأمانة العامة ملجل�س املناق�سات عن طرح املناق�ستني املذكورتني اأدناه:
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على جميــع ال�سركــات اأن ترفـــق مع عطاءاتهــا تاأمينـــا موؤقتــا فـــي �ســورة �سمـــان م�سرفـــي 

اأو �سيــك م�ســـدق عليـــه من اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنــة ال يقل عــن )1%( مــن قيمة 

 )90( ملـــدة  املفعـــول  و�ســـاري  املناق�سات  ملجل�س  العام  االأمني  �سعادة  با�ســـم  معنونا  العطاء 

املوؤقت املطلوب لن  التاأمني  العطاءات, وكل عطاء ال ي�ستوفـي  تاريـــــخ تقديـــــم  يومـــا من 

مببنــى  املناق�ســات  �سندوق  فـي  امل�سرفـي  ال�سمان  اأ�سل  و�سع  يتـــم  اأن  على  فيـه,  ينظر 

االأمانة العامة ملجلــ�س املناق�سات باخلوير قبل املوعد املحدد لتقدمي العطاءات.

يجب تقديــم العطاءات عن طريق خدمة اإ�سناد على املوقع االإلكرتوين املذكور اأعاله قبل 

ال�ساعة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقديــم العطـــاءات, ولن يعتد بالعطاءات املقدمة 

بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري. 

اأو املوؤ�س�ســات التي ي�ستمــل عطاوؤها علــى اأكرب  �ستعطى االأف�سليــة فـي االإ�سنــاد لل�سركـــات 

ن�سبــة تعمني ون�سبة �سراء ممكنة من املنتجات الوطنية. 

جمل�س املناق�سات غري مقيد بقبول اأقل اأو اأي عطاء اآخر 

االأمني العام ملجل�س املناق�سات
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مكتب �سيادة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواعد اخلليج للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
للتجارة  اخلليج  �سواعد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  �سيادة  مكتب  يعلن 

٢١٧٨٥٦٧، وفقا التفاق  واملقاوالت �ش.م.م ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 

ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٤/٣م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار 
هاتف رقم:٩٦٦٩١٥٢٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سامل علي �سعيد العلوي واأوالده للتجارة واملقاول - تو�سية

العلوي  �سعيد  يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سامل علي  اأنـه  �سيادة لتدقيق احل�سابات  يعلن مكتب 

واأوالده للتجارة واملقاول - تو�سية ، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٢١٥٤٢٢٦، 

فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٤/٣م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 

الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار 
هاتف رقم:٩٦٦٩١٥٢٥ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٩(

مكتب اأبو �سعود لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابط ال�سحراء للتجارة - ت�سامنية

ال�سحراء  روابط  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  �سعود  اأبو  مكتب  يعلن 

للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٠١٨١، وفقا التفاق 

الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٤/٥م،  املوؤرخ  ال�سركاء 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - �سارع ٢٣يوليو - بناية طاقة - الطابق الثالث 
هاتف رقم:٩٩٥٥٨٤٠٩ - ٩٤٥٣٦٥٣٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روان املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن مكتب اأبو �سعود لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة روان املتحدة للتجارة 

واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٢٢١٦٣٤٥، وفقا التفاق 

الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٤/٦م،  املوؤرخ  ال�سركاء 

اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - �سارع ٢٣يوليو - بناية طاقة - الطابق الثالث 
هاتف رقم:٩٩٥٥٨٤٠٩ - ٩٤٥٣٦٥٣٤ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٩(

مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اح�سان للهند�سة والتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اح�سان للهند�سة 

  ،١٢٥٦٩٩١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - والتجارة 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 
هاتف رقم:٩٣٠٢٥٢٨٠

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر ال�سيب احلديثة �ش.م.م

يعلن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة ب�سائر ال�سيب احلديثة 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٨١٢٦،  وللم�سفي وحـده حــــــق 

متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 
هاتف رقم:٩٣٠٢٥٢٨٠

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٩(

مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة خالد عو�ش �سامل امل�سيخي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خالد عو�ش �سامل 

امل�سيخي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 

٢١١٣٧٧٥، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢١/٣/٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - �سارع ال�سلطان قابو�ش 
�ش.ب:١١٥  ر.ب:٢١٧

هاتف رقم:٩٧٠٤٧١٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب اخلوارزمي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل وادي ال�سلم للتجارة - ت�سامنية

يعلن مكتب اخلوارزمي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة معامل 

وادي ال�سلم للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٢٤٤١٨٦، 

فـي  ال�سركـــــــة  ٢٠٢١/١/٢٨م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  املوؤرخ  ال�سركاء  وفقا التفاق 

الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

اخلو�ش - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط 
هاتف رقم:٩٩٧٨٠١٤٧ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٩(

زهران بن �سعيد بن زهران اخلرو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية �سركة العرف للخدمات �ش.م.م

يعلن زهران بن �سعيد بن زهران اخلرو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة العرف للخدمات 

�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٥٤٩٠، وفقا التفاق ال�سركاء 

اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠١٨/١/٢١م،  املوؤرخ 

باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

 والية مطرح - حمافظة م�سقط
هاتف رقم:٩٨٨٨١٣٩٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة االأمريكية للتجارة العاملية �ش.م.م

يقــوم  اأنـه  واالإدارية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  الرباعي  مكتب  يعلن 

بت�سفـيــة ال�سركة االأمريكية للتجارة العاملية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل 

الـتجاري بالرقـم ١٢٥٦٧٦٤، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

 �ش.ب:٢٣  ر.ب:١٣٣
هاتف رقم:٩١٤٨٠٨٢١ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٩(

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ريا�ش اجلبل الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 

بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  الدولية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى  �سركة ريا�ش اجلبل 

١٠٨٧٦٧٧، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 

علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان االآتـي:

والية بو�سر - الغربة اجلنوبية - �سكة رقم:٣٧٤٥ 
جممع رقم:٢٣٧ - مبنى رقم:٣٧٩١ - الطابق الثاين - �سقة رقم:٢٢

�ش.ب:١٥٤٦  ر.ب:١٢١
هاتف رقم:٩٩٣٧٠٤٠٧  فاك�ش رقم:٢٤٥٩٥٩١٢ 

كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــي
موؤ�س�سة االأعمال والتدقيق احلديثة - حما�سبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ملوؤ�س�سة عمار بن حممد م�سلم املرهون للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و
بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها   - قانونيون  والتدقيق احلديثة - حما�سبون  االأعمال  تعلن موؤ�س�سة 

موؤ�س�سة عمار بن حممد م�سلم املرهون للتجارة واملقاوالت �ش.�ش.و، وامل�سجلة لدى اأمانة 

٢٠٢١/٤/٧م، وللم�سفية  ١٠٨٧٦٢٦، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ  الـتجاري بالرقـم  ال�سجل 

مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - �سارع٢٣يوليو
�ش.ب:٢٤٠٥  ر.ب:٢١١

هاتف رقم:٩٢٩٢٣٠١٠ - ٩٨٩٨٠٠٠٢ فاك�ش رقم:٢٣٣٦٢١١١ 
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٩(

املكتب الإقليمي - حما�سبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروافد اجلديدة �ش.م.م

يعلن املكتب الإقليمي - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة الروافد اجلديدة 

ال�شركاء  ١١750١0، وفقا لتفاق  بالرقـم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  وامل�شجلة لدى  �ش.م.م، 

املوؤرخ ٢0٢١/4/١٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

ولية بو�سر - اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي
�ش.ب:٣٣٨ ر.ب:١١٨ 

هاتف رقم:٢٤٤٨٤١٠٧ فاك�ش رقم:٢٤٤٨٤٧٢٦ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن 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 الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.

 امل�سفــي

عبداللـه بن عمر بن �سعيد احلجام
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة م�ساعل �ساللة للتجارة واملقاولت - تو�سية

امل�شفــــي ل�شركــــة م�شاعل �شاللة  يعلـن عبداللـه بن عمر بن �شعيد احلجام ب�شفـتـــــه 

للتجارة واملقاولت - تو�شية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٢١5775٦، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٩(

عامر بن ت�سكر بن �سبتي العويرة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جاكا للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  جاكا  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  العويرة  �شبتي  بن  ت�شكر  بن  عامر  يعلـن 

واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٢٠٠٤٤٦١، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جاكا للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  جاكا  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  العويرة  �شبتي  بن  ت�شكر  بن  عامر  يعلـن 

واملقاوالت �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٢٣٤٣٢، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
ماجد بن �سعيد بن عبداللـه احلارثي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط املدينة املا�سي للتجارة �ش.م.م

يعلـن ماجد بن �شعيد بن عبداللـه احلارثي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة خط املدينة املا�شي 

للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢١٢٤٦٢، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
�سامل بن حميد بن �سامل البو�سعيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سامل البو�سعيدي و�سريكته للتجارة �ش.م.م

يعلـن �شامل بن حميد بن �شامل البو�شعيدي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة �شامل البو�شعيدي 

 ،١٦٣٤٠١١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م،  للتجارة  و�شريكته 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٨٩(

مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإنعام للم�ساريع الرائدة �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

اإنعام للم�شاريع الرائدة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣١١١٦٥، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احتاد جمان للم�ساريع احلديثة �ش.م.م

يعلـن مكتب احلمداين الذهبية لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة 

احتاد جمان للم�شاريع احلديثة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٢١٧٦٨٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرت�ش الذهبي الدولية �ش.م.م

يعلـن مكتب االمتياز لتدقيق احل�شابات ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة الرت�ش الذهبي الدولية 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٢٢٤٠٤٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ود لالأعمال املتميزة �ش.م.م

امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  االقت�شادية  واال�شت�شارات  احل�شابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلـن 

ل�شركــــة ود للأعمال املتميزة �ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٣١٧٦٢٠، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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�سيف بن �سليمان بن �سعيد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة اإبراء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

اإبراء  يعلـن �شيف بن �شليمان بن �شعيد البو�شعيدي ب�شفـتـــــه امل�شفــــي ل�شركــــة لوؤلوؤة 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوالت  للتجارة 

٦٠٥٨٢١٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
حمد بن �سالم بن را�سد العبيداين

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء ق�سري للتجارة - ت�سامنية

ق�شري  اأجواء  ل�شركــــة  امل�شفــــي  ب�شفـتـــــه  العبيداين  را�شد  بن  �شلم  بن  حمد  يعلـن 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٠١١٥، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
ماجد بن علي بن را�سد ال�سعيدي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الر�ساد املتطورة �ش.م.م

املتطورة  الر�شاد  امل�شفــــي ل�شركــــة  ال�شعيدي ب�شفـتـــــه  يعلـن ماجد بن علي بن را�شد 

�ش.م.م، وامل�شجلـة لــدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٨٢١٦٠، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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