
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1393(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة  

                                                                وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2021/74   �سادر فـي 2021/5/20 باعتبـار موا�سفـة قيا�سيـة 

عمانيـة ملزمـة.
                                                           وزارة الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه

قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2021/98   �ســادر فـي 2021/5/23 بحظر ا�سترياد الطيور 
احلية من جمهورية مايل.

قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2021/103   �ســــادر فـــي 2021/5/27 بحظـــر ا�ستيـــراد بعــــ�ض 
ت�سنغت�سونغ  مقاطعة  من  احلية  الق�سريات 

اجلنوبية فـي جمهورية كوريا اجلنوبية.
                               �سرطــة عمــان ال�سلطانيــة

قــــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــم 2021/142      �ســــادر فــــي 2021/5/24 بتعديــــل بعــــ�ض اأحكـــــام 
الالئحة التنفيذية لقانون اإقامة الأجانب.

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة
                                            وزارة العــدل وال�سـوؤون القانونيـة

قـرار جلنة قبول املحامني رقم 2021/5/1 باملوافقـــــة علــــى تاأ�سيــــ�ض �سركـة مدنيـة 
للمحامـاة. 

رقم 
ال�سفحة

 الأحد 18 �ســــــــــوال 1442هـ                                                           املـوافـــق 30 مايـــــــو 2021م
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                                                               وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املقبولـــة.
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات الخرتاع املمنوحة.

الإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.
اإعـــالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هدير ال�سرقية للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.
)�سركة منطقة  املن�سهرة  للمعادن  ل�سركة �سحار  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 

حرة( �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاأ�سي�ض الأولى �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإمناء الأولى �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سايل النور املتميزة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإك�سري النفي�ض �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور جمان للتموين �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروؤية احلديثة لالإعالن �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البو�سعيدي املا�سية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظويهر الذهبية للتجارة واملقاولت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القدرة الفائقة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط البانو�ض للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القر�ض الأول �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل الدواح للتجارة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد لالإن�ساء والتعمري �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املتميزة خلدمات النفط �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دليل العمران للتجارة واملقاولت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املع�سري للم�ساريع املتكاملة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدولية للخدمات امليكانيكية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز القرم التجاري �ض.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�ض لالإن�ساءات �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تروفـي وكـوفان �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العنان املتحدة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربعمي املتحدة للتجارة والت�سويق �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سول للتجارة �ض.م.م.
�سعيد  بن  حمود  اأبناء  ونا�سر  عبداللـه  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

اخلاطري للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكوثر العذب للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأجواء املفتوحـــة للخدمـــات التجاريــة 
�ض.م.م

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع العراقي املتحدة للتجارة - ت�سامنية.
العاملة  الأيدي  جللب  املتحدة  ال�سريع  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

�ض.�ض.و.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليفي املتحدة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفط عمان ماتريك�ض للخدمات البحرية 
�ض.م.م.

والإن�سائية  التجارية  لالأعمال  اجلودة  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 
�ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلابوري للو�ساطة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قافلة الرمال �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سغالت امليكانيكية للخدمات �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خنجر م�سقط للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نب�ض املعلومات �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل الأزورد للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركــــة الفنية للخدمات الكهربائية واإلكرتونية 
والتجار �ض.م.م.

اإعـــالن عن انتهـــاء اأعمــــال الت�سفـيـــة ل�سركــــة معامل جبال احلجر للتجارة �ض.م.م.
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1393(

 وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار 
قــرار وزاري 

 رقـــم 2021/74
باعتبـار موا�سفـة قيا�سيـة عمانيـة ملزمـة

ا�ستنــادا اإلى املر�ســوم ال�سلطانــي رقـــم 2020/97 بتعديل م�سمى وزارة التجــارة وال�سناعــة 
اإلى وزارة التجارة وال�سناعة وترويــج اال�ستثمـار وحتديــد اخت�سا�ساتهــا واعتماد هيكلها 

التنظيمي،
واإلى القرار الوزاري رقم 98/55 بتنظيم ت�سويق بدائل لنب االأم، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

ت�سويـق  بتنظيـم  اخلا�ســة   )OS 1649/2021( رقــم  العمانيــة  القيا�سيــة  املوا�سفــة  تعترب 
املنتجات امل�سنفة اخلا�سة بالر�سع و�سغار االأطفال، موا�سفة قيا�سية عمانية ملزمة.

املــادة الثانيــــة

تفر�ض غرامة اإدارية ال تتجاوز )1000( األف ريال عماين على كل من يخالف اأحكام هذا 
القرار، وت�ساعف الغرامة فـي حال تكرار املخالفة. 

املــادة الثالثــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 98/55 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار،  اأو يتعار�ض 
مع اأحكامه.

املــادة الرابعــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به بعد م�سي )3( ثالثة اأ�سهر من تاريخ 
ن�سره.

�سـدر فـي :  8  من �ســــوال 1442هـ
املـوافــــق : 20 من مايـــــو 2021م

                                                                       قيــ�س بن محمـــد بـن مو�ســى اليو�ســـف                                                                                            
وزيـر التجـارة وال�سناعـــة وترويج اال�ستثمار       
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اجلريدة الر�سمية العدد )1393(

وزارة الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه

قــرار وزاري

رقـــم 2021/98 

بحظر ا�سترياد الطيور احلية من جمهورية مايل

ا�ستنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45, 
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107,

 ,)OIE( واإلى تقرير املنظمة العاملية ل�سحة احليوان
ومنتجاتها  احلية  الطيور  ا�سترياد  حظر  ب�ساأن  املخت�سة  البيطرية  اجلهة  تو�سية  واإلى 

وم�ستقاتها ومخلفاتها من جمهورية مايل,
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

مايل  جمهورية  من  ومخلفاتها  وم�ستقاتها  ومنتجاتها,  احلية  الطيور  ا�سترياد  يحظر 
املنتجات  ذلك  من  وت�ستثنى  ال�ساأن,  بهذا  قرار  و�سدور  احلظر,  �سبب  زوال  حلني  وذلك 
العاملية  املنظمة  من  ال�سادر  الياب�سة  حليوانات  ال�سحي  للقانون  وفقا  حراريا  املعاملة 

.)OIE( ل�سحة احليوان

املــادة الثانيــــة

على اجلهات املخت�سة تنفـيذ هذا القرار, كل فـي جمال اخت�سا�سه.

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي: 11 / 10/ 1442هـ
املـوافــــق: 23 /  5  /2021م

د . �سعـــــود بن حـمــود بن اأحمـــد احلب�ســي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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اجلريدة الر�سمية العدد )1393(

قــرار وزاري

رقـــم 2021/103 

بحظر ا�شترياد بع�ض الق�شريات احلية 

من مقاطعة ت�شنغت�شونغ اجلنوبية فـي جمهورية كوريا اجلنوبية

ا�ستنادا اإلى قانون احلجر البيطري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/45, 
واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر البيطري ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107,

 ,)OIE( واإلى تقرير املنظمة العاملية ل�سحة احليوان
احلية  الق�سريات  بع�ض  ا�سترياد  حظر  �ساأن  فـي  املخت�سة  البيطرية  اجلهة  تو�سية  واإلى 
ومنتجاتها وم�ستقاتها وخملفاتها من مقاطعة ت�سنغت�سونغ اجلنوبية فـي جمهورية كوريا 

اجلنوبية,
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 
املــادة الأولـــــى 

يحظــر ا�ستيـــراد الق�سريـــات احليـــة, ومنتجاتهـــا, وم�ستقاتهـــــا, وخملفاتهـــا مــن مقاطعــــة 
ت�سنغت�سونغ اجلنوبية فـي جمهورية كوريا اجلنوبية من نوعي:

 Giant tiger prawn )Penaeus monodon( -1
Whiteleg shrimp )Penaeus vannamei( -2

املنتجات  ذلك  من  وت�ستثنى  ال�ساأن,  بهذا  قرار  و�سدور  احلظر,  �سبب  زوال  حلني  وذلك 
املنظمة  ال�سادر من  املائية  للحيوانات  ال�سحي  للقانون  وفقا  املعاملة حراريا  اأو  امل�سنعة 

.)OIE( العاملية ل�سحة احليوان

املــادة الثانيــــة
على اجلهات املخت�سة تنفـيذ هذا القرار, كل فـي جمال اخت�سا�سه.

املــادة الثالثــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية, ويعمل به من تاريخ �سدوره.

�شـدر فـي: 15 / 10/ 1442هـ
املـوافــــق: 27 /  5  /2021م

د . �شعـــــود بن حـمــود بن اأحمـــد احلب�شــي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

-9-



اجلريدة الر�سمية العدد )1393(

�سرطــة عمــان ال�سلطانيــة
قــرار 

 رقـــم 2021/142
بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة التنفيذية لقانون اإقامة الأجانب

ا�ستنادا اإلى قانون اإقامة الأجانب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 95/16،
واإلى الالئحة التنفيذية لقانون اإقامة الأجانب ال�سادرة بالقرار رقم 96/63،

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

املــادة الأولـــــى

ي�ستبدل بن�ص الفقرة قبل الأخرية من املـادة ) 1٠ ( من الالئحة التنفيذية لقانون اإقامة 
الأجانب امل�سار اإليها، الن�ص الآتي:

"لل�سلطة املخت�سة حتويل التاأ�سريات املن�سو�ص عليها فـي البنود )3/اأ، 3/ب، 3/د، 3/هـ، 
٤، 5، 6، 9، 1٠، 13، 1٤، 15، 16( من هذه املادة اإلى تاأ�سرية عمل اأو عمل موؤقت اإذا توافرت 
املقرر  الر�سم  ال�سلطة املخت�سة، وبعد �سداد  التي حتددها  �سروطها، ووفقا لل�سوابط 

لذلك".

املــادة الثانيــــة

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

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي : 12 مــن �ســـــوال 1442هـ

املـوافــــق : 24 مـــن مايـــــو  2021م

                                                                          الفريق /ح�ســـن بـن مح�ســــن ال�سريقــي
املفت�ص العام لل�سرطــة واجلمــارك
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وزارة العدل وال�شوؤون القانونية

قـرار جلنة قبول املحامني

رقم 2021/5/1

باملوافقة على تاأ�شيــ�س �شركــة مدنيــة للمحامــاة 

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

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

املدنية للمحاماة،

واإلى اجتماع جلنة قبول املحامني رقم 2021/5 بتاريخ 2021/5/5م،

وبنـاء علـى ما تقت�سيـه امل�سلحـة العامــة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

املوافقــة على تاأ�سيــ�س �سركـــة / اجلـــرادي واملعمـــري محامون وم�ست�سارون قانونيون )�سركة 

مدنية للمحاماة(. 

املــادة الثانيــــة 

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

�شـدر فـي : 22/ 9 /1442هـ 

املوافـــــق :  5  /  5  /2021م

د . يحيــى بــن نا�شـــر اخل�شيبـــي

                                                                           وكيل وزارة العدل وال�سوؤون القانونية

رئيــــ�س جلنـــــة قبـــــــــول املحامـــــــني
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عقد تاأ�شي�س �شركة مدنية للمحاماة
اإنه فـي يوم الأحد 1442/4/7هـ  املوافق 2020/11/22 م اتفق املحامون "ال�سركاء " املذكورون 
اأدناه على تاأ�سي�س �سركة مدنية للمحاماة، تكون لها �سخ�سية معنوية م�ستقلة وفقا لأحكام 
قانون املحاماة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/108 واأحكام القرار الوزاري رقم 99/70 

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

مدنية  )�سركة  قانونيون  وم�ست�سارون  محامـــون  واملعمـــري  اجلـــرادي  ال�سركـــة:  ا�ســم  يكـــون 
للمحاماة(.

مركــز ال�شركــة الرئي�شي
املـــادة ) 2 (

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

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

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

محل الإقامة / العنواناجلن�شيةال�شـــــمم

عماين�سلطان بن حمود بن محمد اجلرادي1
قرية املراغة - ولية امل�سنعة - 

محافظة جنوب الباطنة

عماينمحمد بن �سعيد بن اأحمد املعمري2
املوالح ال�سمالية - ولية ال�سيب - 

محافظة م�سقط  
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غر�س ال�شركــة
املـــادة ) 4 (

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

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

املـــادة ) 5 (
تبداأ ال�سركة اأعمالها بعد تاريــخ موافقــة جلنـــة قبول املحامني، وت�ستمر اإلى اأن يتم حلها 

اأو ت�سفيتها طبقا للقواعد املقررة لذلك.
راأ�س مــال ال�شركــة

املـــادة ) 6 (
راأ�س مال ال�سركة )20.000ر.ع( ع�سرين األـــف ريال عمانـــــي مق�ســم اإلى )20( ع�سرين ح�سة 

بقيمة ا�سمية قدرها )1.000( األف ريـال عماين للح�ســــة الواحـــدة.
كيفية توزيع الأرباح واخل�شائر

املـــادة ) 7 (

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

خ�سارة ال�سنوات ال�سابقة. 
مدير ال�شركـــة

املـــادة ) 8 (
بــن محمـــد اجلــرادي(  بــن حمـــود  اإدارة ال�سركــة كـــل مــن: املحامــي )�سلطــان  اأ - يتولــى 

واملحامي )محمد بن �سعيد بن اأحمد املعمري(، متحدين ومنفردين ب�سكل مطلق.
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ب - يتولى املدير اإدارة وت�سيري اأعمال ال�سركة وفقا لهذا العقد وقانون املحاماة والقرارات 

الوزارية ذات العالقة والنظام الداخلي لل�سركة.

ج - يعمل املدير على حتقيق اأغرا�س ال�سركة، ويكون له فـي �سبيل ذلك تقدمي املقرتحات 

والتو�سيات لل�سركاء ب�ساأن الآتي:

1 - ال�سيا�سة العامة لأن�سطة ال�سركة والربامج املتعلقة بها.

2 - امليزانيات واحل�سابات واإ�سدار اأوامر ال�سراء وذلك فـي اإطار الربامج وامليزانيات 

املعتمدة.

3 - اللوائح املنظمة لتقدمي اخلدمات القانونية.

4 - تنظيم اأوجه الت�سرف فـي موجودات ال�سركة.

5 - القواعد املتعلقة بتنظيم �سوؤون العاملني من املحامني.

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

مقت�سيات العمل.

د - ي�ســــاأل املديــــر ب�سفـــة �سخ�سيــــة جتاه ال�سركة اأو الغري عن مخالفة الأنظمة واللوائح 

اأو عقد ال�سركة اأو عن اخلطاأ فـي الإدارة.

هـ - ل يجوز لل�سريك غري املدير اأن يتدخل فـي اإدارة ال�سركة ولكن له اأن يطلع بنف�سه فـي 

مركز ال�سركة على �سري اأعمالها واأن يفح�س دفاترها وم�ستنداتها واأن يوجه الن�سح 

ملديرها وله اأن يطلب من املحكمة املخت�سة اإلغاء اأي قرار ي�سدر عن ال�سركة ب�سورة 

مخالفة للقانون اأو لعقد ال�سركة ويعترب باطال كل اتفاق على خالف ذلك.

و - يجــب علــى املديــر فـي حال رغبته فـي اعتــزال الإدارة اأن يخطــــر ال�سركــــاء بذلك قبل 

�سهرين على الأقــل من تاريــخ العتــزال واإل كان م�سوؤول عن كل �سرر يلحق بال�سركة 

نتيجة اعتزاله.

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

املـــادة ) 9 (

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأن يوافق عليها ال�سركاء بالإجماع.

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

قيــود على ال�شركــاء

املـــادة ) 10 (

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأ�سول ال�سركة للوفاء بالتزاماتها عند القت�ساء.

-18-



اجلريدة الر�سمية العدد )1393(

- 7 -

القـانون الواجـب التطبـيق

املـــادة ) 12 (

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

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

ال�سركات املدنية للمحاماة.

املـــادة ) 13 (

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

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

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

توقيع ال�شركاء 

ال�شم: �سلطان بن حمود بن محمد اجلرادي                                        التوقيـــع

ال�شم: محمد بن �سعيد بن اأحمد املعمري                                             التوقيـــع
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات الرباءات املقبولة، وعلى كل ذي م�سلحة احلق فـي 
االعرتا�ض اأمام الدائرة خالل )120( يوما من تاريخ الن�سر وذلك طبقا للمادة )9 - 5- ج(
وفقا الأحكام قانون امللكية ال�سناعية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/67 واملادة )31(

من الئحته التنفيذية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/105.

رمـوز البيانـات الببليوجرافـية

الرمـــــزالبيان الببليوجرافـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31 رقم االأ�سبقية

32تاريخ االأ�سبقية

33بلد االأ�سبقية

54ت�سمية االخرتاع

57الو�سف املخت�سر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية
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 - 1

)21(OM/P/2016/00027

)22(3/2/2016

)31( 61/864496٫ 61/931467

)32(9/8/2013  -  20/12/2013

)33(US – US

مركبات بنزوك�سابورول ثالثية احللقة وا�ستخداماتها.)54(

الكلـــورو )57( من   X اختيار  يتم  حيث   II ال�سيغة  لها  مبركبات  االخرتاع  يتعلق 
R2 ب�ســـورة م�ستقلــة مختارة  R1 و  الفلورو الربومـــو واليــــودو وتكـــون كــل من 
اأو -CH)CH3(2 وبرتكيبات   H -CH3 -CH2CH3 –CH2CH2CH3 من 
حتتوي عليها وا�ستخدامها فـي العالج مبا فـي ذلك ا�ستخدامها كعوامل م�سادة 
الثدييات  اأحد  لدى  املتفطرات  عدوى  عالج  فـي  املثال  �سبيل  على  للمتفطرات 

وبطرق لتح�سري تلك املركبات.

)71(ANACOR PHARMACEUTICALS INC

)72(Hernandez Vincent S٫ Alley M.R.K. )Dickon(٫ Plattner Jacob J٫ Barros-

Aguirre David٫ LI Xianfeng٫ Giordano Ilaria
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اجلريدة الر�سمية العدد )1393(

 - 2

)21(OM/P/2016/000113

)22(18/4/2016

)31(61/893133٫ 61/931467

)32(18/10/2013   -  24/1/2014

)33(US – US

مركبات م�ستقة من الهيتريو احللقي تعمل كمثبطات برومودومني للعالج.)54(

يتعلق االخرتاع احلايل مبركبات وتركيبات من م�ستق غري متجان�ض به ا�ستبدال )57(
تركيبات ت�ستمل على املركبات املذكورة وا�ستخدام املركبات والرتكيبات املذكورة 
لتنظيم ن�سوء البنيوى بوا�سطة تثبيط تعرف يتدخل فيه الربومودومني ملناطق 
االأ�سيتيل لي�سني بالربوتينات مثل مركبات الهي�ستون، تعد الرتكيبات والطرق 

مفيدة ملعاجلة ال�سرطان ومر�ض ناجم عن تكوين ورم جديد.

)71(CELGENE QUANTICEL RESEARCH INC

)72( Veal James Marvin٫ Bennett Michael John٫ Boloor Amogh٫

Betancort Juan Manuel٫ Kaldor Stephen W٫ Stafford Jeffrey Alan
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 - 3

)21(OM/P/ 2015/000123

)22(14/5/2015

)31(1220671.0

)32( 6/11/2012

)33(GB

جهاز وطريقة لثني )تقوي�ض - اإنحناء( اأنابيب ملفوفة.)54(

مقدمة )57( جزء  له  اجلهاز  ملفوفة  اأنابيب  لثني  بجهاز  احلايل  االخرتاع  يتعلق 
لالإدخال اجلانبي فـي فتحة جانبية فـي جدار بئر جزء املقدمة يعرف م�سار ثني 
لي�سبب اإنثناء االأنابيب امللفوفة اأثناء تغذيتها خالل جزء املقدمة وجزء املقدمة 
اأثناء  امللفوفة  االأنابيب  ا�ستقامة  لي�سبب  امللفوفة  لالأنابيب  اإن�سياب  مقوم  له 
اأن  اإن�سياب االأنابيب امللفوفة قابل للرتاجع بحيث ميكن  التغذية املذكورة مقوم 
يتخذ موقف مرتاجع لالإدخال اجلانبي من جزء املقدمة اإلى الفتحة اجلانبية 
جلدار البئر جزء املقدمة له عندما يكون مقوم االإن�سياب فـي املوقع املرتاجع ملحة 
عند النظر اإليه فـي اإجتاه االإدخال اجلانبي ومقوم االإن�سياب قابل للتمدد لعملية 
تعديل االأنابيب امللفوفة اإلى موقع ممتد على االأقل جزئيا خارج اللمحة املذكورة 

جلزء املقدمة.

)71(Annulus intervention system AS.

)72(Bjorn Bro Sorensen٫ Bjarne Kare Langeteig
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 - 4

)21(OM/P/ 2016/000192

)22(22/6/2016

)31(130060494

)32( 23/12/2013 

)33( EP

تركيبة متعدد ايثيلني لتطبيقات االأنبوب ذات خ�سائ�ض اإنحناء مح�سنة.)54(

القاعدة )57( راتنج  ت�سمل  التي  االإيثيلني  متعدد  برتكيبة  احلايل  االخرتاع  يتعلق 
من  يختار  االأقل  على  كومونومر  وواحد  االإيثيلني  من  كوبوليمر   : ي�سمل 
اآولفينات - اآلفا املحتوية من 3- 12 ذرة كربون حيث كوبوليمر االإيثيلني ي�سمل 
 )A -2 ( واملكون العالى الوزن اجلزيئي ) A-1 ( املكون منخف�ض الوزن اجلزيئي
مع مكون منخف�ض الوزن اجلزيئي ) A -1 ( لديه وزن متو�سط الوزن اجلزيئي 
اأقل من املكون العايل الوزن اجلزيئي ) A ( ) B -2 ( اأ�سود الكربون بكمية من 
1.0 اإلى 10 بالوزن % اإرتكازا على الكمية الكلية لرتكيبة متعدد االإيثيلني و) ج ( 

اختياريا االأ�سافات االأخرى بخالف اأ�سود الكربون.

)71(Borealis AG٫ ABU DHABI POLYMERS CO.  LTD )BOROUGE( LLC

)72( Adhyatma Bhattar Mohana Murali٫ Antti Tynys، Jarmo 
Harjuntausta
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�إعـــــالن

تعلــن دائــرة امللكيــة الفكريــة عــن البـراءات املمنوحــة،  وذلك وفقــــا للمادة )10( من اأحكـــام 

قانــون حقـــوق امللكيـــة ال�سناعيـــة ال�ســادر باملر�ســوم ال�سلطانــي رقــم 2008/67 واملـــادة )36( 

من الئحته التنفـيذية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/105.

رمـوز �لبيانــات �لببليوجر�فـية

�لرمـــــــز�لبيـان �لببليوجر�فـي

11رقم الرباءة

12نوع الرباءة
21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

30بيانات االأ�سبقية

44تاريخ الن�سر عن قبول الطلب

45تاريخ الن�سر عن الرباءة

51الت�سنيف الدويل

54ت�سمية االخرتاع

57الو�سف املخت�سر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية

74ا�سم الوكيل
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اجلريدة الر�سمية العدد )1393(

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــة

 وترويــج �ال�ستثمـــار
�ملديريـة �لعامـــة للتجـــــارة

د�ئــــرة �مللكيــــة �لفكريـــــة  

)22(2010/9/18
)21(OM/P/2010/00178

)44( 2020/11/1
اجلريدة الر�سمية رقم : 1364

)45(
)11(404

C01B 3/04 2006.01 F02B 43/00 2006.01 F02M 21/02 2006.01 
H01M 8/06 2006.01Int.Cl.(51)

)71(1
 ،1: فـي  يابانية  �سركة  كوربوري�سن(،  موتور  )تويوتا  كاي�سا  كابو�سيكي  تويوتا جيدو�سا 

تويوتا - �سو، تويوتا - �سي، اي�سي 4718571،  اليابان 

 )72(

تاجني، كيو�سي، ياباين فـي: 1 ، تويوتا - �سو ، تويوتا - �سي ، اي�سي 4718571، اليابان1
اريكوا، هيديكازو، ياباين فـي: 1 ، تويوتا - �سو ، تويوتا - �سي ، اي�سي 4718571، اليابان 2
نوريهيكو، ناكامورا،  فـي: 1 ، تويوتا - �سو ، تويوتا - �سي ، اي�سي 4718571، اليابان3
ناكاني�سي، هاريويكي،  فـي: 1 ، تويوتا - �سو ، تويوتا - �سي ، اي�سي 4718571، اليابان4

)73(1
�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 1)74(

)30(
اليابان  رقـم:  070360-2008 تـاريخ: 2008/3/18

بتـاريخ 2009/3/18(  PCT/JP 2009/056013 : وفقا للطلب الدويل رقم(
)12(

مولد هيدروجني، محرك احرتاق داخلي ال�ستعال االمونيا، وخلية الوقود)54(  
تبداأ احلماية من تاريخ  2009/3/18 وتنتهي بتاريخ  2029/3/17م

)57(  يتعلق االخرتاع احلايل بالك�سف عن مولد هيدروجني ميكن ت�سغيله فـي نطاق درجة حرارة كبرية 
وي�ستمل على جزء اأول )10( لتحويل االأمونيا يحتوي على مادة توليد الهيدروجني والتي تتفاعل 
لتحويل   )20( ثان  وجزء  الهيدروجني،  لتوليد  وذلك  اأول  حرارة  درجة  نطاق  فـي  االأمونيا  مع 
فـي  اإلى هيدروجني ونيرتوجني  االأمونيا  بتفكيك  االأمونيا والذي يقوم  به محفز تفكك  االأمونيا 
نطاق درجة حرارة ثان؛ وجزء توفري االأمونيا )30( والذي يقوم بتوفري االأمونيا، وممر االأمونيا 
)31( والذي يقوم بتوفري االأمونيا من جزء توفري االأمونيا املذكور اإلى االأجزاء الثانية لتحويل 
االأمونيا، ي�ستمل النطاق االأول لدرجة احلرارة على درجات حرارة اأقل من النطاق الثاين لدرجة 
احلرارة ويتم توليد الهيدروجني من االأمونيا ب�سورة انتقائية من خالل ا�ستخدام اأجزاء التحويل 
االأولى والثانية. يتم الك�سف عن محرك احرتاق داخلي حلرق االأمونيا واأي�سا خلية وقود ت�ستمل 

على مولد الهيدروجني.

 �لو�سف �ملخت�سر باللغة �لعربية لرب�ءة �الخرت�ع 
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Patent English Abstract   
 

18/09/2010 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of 
Commerce 

Intellectual Property Department 

OM/P/2010/00178 (21) 

1364 dated 01/11/2020 (44) 

 (45) 

404 (11) 

C01B 3/04 2006.01 F02B 43/00 2006.01 F02M 21/02 2006.01 H01M 8/06 
2006.01 

Int. Cl. (51) 

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (a/t/a Toyota Motors Corporation), Japanese 
Company of 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aich-ken Japan 

1 )71( 

TANGE, Kyoichi, 1 )72( 
ARIKAWA, Hidekazu 2 
NAKAMURA, Norihiko 3 
NAKANISHI, Haruyuki, 4 
  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
Japan      2008-070360      18/03/2008  
 Based on PCT/JP2009/056013 dated 18/03/2009 

(30) 

 (12) 
(54) Title 
HYDROGEN GENERATOR, AMMONIA COMBUSTION INTERNAL COMBUSTION ENGINE, AND  

FUEL CELL 
     Protection starting from 18/03/20 90  to 17/03/ 9220  

(57) Abstract 
Disclosed is a hydrogen generator that can be operated in a broad temperature range. The hydrogen 
generator comprises a first ammonia converting part (10) having a hydrogen producing material that is 
reacted with ammonia in a first temperature range to produce hydrogen, a second ammonia 
converting part (20) having an ammonolysis catalyst that decomposes ammonia into hydrogen and 
nitrogen in a second temperature range, an ammonia supply part (30) for supplying ammonia, and an 
ammonia supply passage (31) for supplying ammonia from the ammonia supply part into the first and 
second ammonia converting parts. The first temperature range includes a temperature below the 
second temperature range. Hydrogen is produced from ammonia by performing switching between the 
first ammonia converting part and the second ammonia converting part. Also disclosed are an 
ammonia combustion internal combustion engine and a fuel cell comprising the hydrogen generator. 

 

 
 

(1357) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 

Patent English Abstract   
 

08/02/2016 (22)  

 
 
 

221 

 
Sultanate Of Oman 
Ministry Of Commerce & 

Industry 
Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

OM/P/2016/00036 (21) 
Official gazette no. 1299 

dated 30/06/2019 (44) 

 (45) 

364 (11) 

C09K 8/60 (2006.01), C09K 8/03 (2006.01), C09K 8/62 (2006.01  Int. Cl.  (51) 
Baker Hughes Incorporated, American Company of P. O. Box 4740, Houston, TX 
77210 USA 

1 )71( 

DEBORD, Saet, B, American Citizen of 5210 Townsgate Cir., Katy, TX 77450 USA 1 )72( 
TANIFUM, Christabel, American Citizen of 6603 Beeston Hill Dr., Katy, TX 77449 USA 2  
  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
USA      61/868,816 dated 22/08/2013 
USA App. No 14/464,395 dated 20/08/2014  
Based on PCT/US2014/052135 dated 21/08/2014 

(30) 

 (12) 
(54) Title 
AQUEOUS DOWNHOLE FLUIDS HAVING CHARGED NANO-PARTICLES AND POLYMERS 

 
Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034 

 
(57) Abstract 
Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein 
where the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers 
may be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2-
acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid (AMPS), polyethylene oxide, polypropylene oxide, 
or combinations thereof. The polymers may be homopolymers, copolymers, terpolymers, or 
combinations thereof. The charged nanoparticles may be or include, but are not limited to clay 
nanoparticles, modified nanoparticles, or combinations thereof. The aqueous downhole fluid 
may be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations thereof 
for performing a fracturing operation, an injection operation, another enhanced oil recovery 
operation, and the like. 

 

 

  Ministry of Commerce, Industry &
Investment promotion
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 �لو�سف �ملخت�سر باللغة �لعربية لرب�ءة �الخرت�ع 

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــة

 وترويــج �ال�ستثمـــار
�ملديريـة �لعامـــة للتجـــــارة

د�ئــــرة �مللكيــــة �لفكريـــــة  

)22(2011/7/26
)21(OM/P/2011/00159

)44(2020/12/27
اجلريدة الرقمية رقم: 1372

)45(
)11(405

B01D 53/14 )2006.01( B01D 53/62 )2006.01(Int.Cl.(51)

�سيمن�س اكتينج�سل�سافت، �سركة اأملانية فـي :ويتل�سباخر�سبالتز 2 ، 80333 ميونخ اأملانيا 1)71(

)72(
هيننغ �سكرام، اأملاين فـي: اأوبنهيمر الند �سرتا�سة 41، 60596 فرانكفورت اأم ماين، اأملانيا1
بيرت ريت�سارد، اأملاين فـي: اأم تيفن غرابن 2، 65529 والدمز، اأملانيا 2
روديجر �سنايدر، اأملاين فـي: هي�سيرنينج 40، 65817 ايب�ستني، اأملانيا3

)73(
�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية1)74(

)30(
اأملانيا رقـم: 314.5  006  2009 10 تـاريخ: 2009/1/28

بتـاريخ 2009/11/5(  PCT/EP 2009/064699 : وفقا للطلب الدويل رقم(
)12(

طريقة وو�سيلة لف�سل ثاين اوك�سيد الكربون من غاز عادم من محطة طاقة من حفريات محرتقة)54(
تبداأ احلماية من تاريخ  2009/11/5  وتنتهي بتاريخ  2029/11/4

)57(  يتعلق االخرتاع احلايل بطريقة وو�سيلة لف�سل ثاين اوك�سيد الكربون من غاز عادم من محطة 
طاقة حفريات محرتقة، وتت�سمن محطة الطاقة اأي�سا عملية احرتاق التي فيها يحرتق الوقود 
احلفري، حيث يت�سمن الغاز العادم تكوين ثاين اوك�سيد الكربون، وفـي عملية امت�سا�س مغلقة، 
امت�سا�س،  و�سط  مع  تالم�س  اإلى  الكربون  اوك�سيد  ثاين  املت�سمن  العادم  الغاز  اإدخال  يتم  فاإنه 
حيث اإنه يتم امت�سا�س ثاين اك�سيد الكربون عن طريق و�سط امت�سا�س، حيث فيه يتكون و�سط 
امت�سا�س م�سحون وغاز عادم نظيف. وفـي عملية امتزاز متعاقبة )10(، يتم توليد و�سط امت�سا�س 
م�سحون، حيث يتم تكوين و�سط امت�سا�س مولد )26(، والذي فيه يتم تغذية و�سط االمت�سا�س 
امل�سحون )25( اإلى عملية االمتزاز )10( عند تدفق جزئي اأول على االأقل )30( وتدفق جزئي ثاين 
على االأقل )40(، وفـي عملية االمتداد املتعاقبة لعملية االمتزاز )10( يتم امتداد و�سط االمت�سا�س 
البخاري  االمت�سا�س  و�سط  ويعود   ،)27( البخاري  االمت�سا�س  و�سط  يتكون  )26(، حيث  املتكون 

)27( لعملية االمتزاز )10(. 
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Ministry Of Commerce & 
Industry 

Directorate General Of 
Commerce 

Intellectual Property Department 

OM/P/2011/00159 (21) 

1372 dated 27/12/2020 (44) 

 (45) 

405 (11) 

B01D 53/14 (2006.01) B01D 53/62 (2006.01) Int. Cl. (51) 
Siemens AG., German Company of Wittelsbacherplatz 2, 80333  Munchen Germany 1 )71( 
Henning Schramm, German Citizen of Oppenheimer Landstrasse 41, 60596 
Frankfurt am Main, Germany 

1 )72( 

Peter Richter, German Citizen of Am tiefen Graben 2, 65529 Waldems, Germany 2 
Rudiger Schneider, German Citizen of Hessenring 40, 65817 Eppstein Germany 3 
  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
Germany      10 2009 006 314.5       28/01/2009  
 Based on PCT/EP2009/064699 dated 05/11/2009 

(30) 

 (12) 
(54) Title 

METHOD AND DEVICE FOR SEPARATING CARBON DIOXIDE FROM AN EXHAUST GAS OF A 
FOSSIL FIRED POWER PLANT 

Protection starting from 05/11/2009 to 04/11/2029 
 (57) Abstract 
The invention relates to a method and to a device for separating carbon dioxide from an 
exhaust gas of a fossil fired power plant. The power plant thereby comprises a combustion 
process in which a fossil fuel is burned, wherein an exhaust gas comprising carbon dioxide is 
generated. In a closed absorption process, the exhaust gas comprising carbon dioxide is 
brought into contact with an absorption medium, wherein carbon dioxide is absorbed by the 
absorption medium, and wherein a charged absorption medium and a cleaned exhaust gas 
are formed. In a subsequent desorption process (10), the charged absorption medium is 
regenerated, wherein a regenerated absorption medium (26) is formed, wherein the charged 
absorption medium (25) is fed into the desorption process (10) at least in a first partial flow 
(30) and a second partial flow (40). In an expansion process subsequent to the desorption 
process (10), regenerated absorption medium (26) is expanded, wherein vaporous 
absorption medium (27) is formed. The vaporous absorption medium (27) is subsequently 
returned to the desorption process (10). 
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Industry 
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Intellectual Property Department 

OM/P/2016/00036 (21) 
Official gazette no. 1299 

dated 30/06/2019 (44) 

 (45) 

364 (11) 

C09K 8/60 (2006.01), C09K 8/03 (2006.01), C09K 8/62 (2006.01  Int. Cl.  (51) 
Baker Hughes Incorporated, American Company of P. O. Box 4740, Houston, TX 
77210 USA 

1 )71( 

DEBORD, Saet, B, American Citizen of 5210 Townsgate Cir., Katy, TX 77450 USA 1 )72( 
TANIFUM, Christabel, American Citizen of 6603 Beeston Hill Dr., Katy, TX 77449 USA 2  
  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
USA      61/868,816 dated 22/08/2013 
USA App. No 14/464,395 dated 20/08/2014  
Based on PCT/US2014/052135 dated 21/08/2014 

(30) 

 (12) 
(54) Title 
AQUEOUS DOWNHOLE FLUIDS HAVING CHARGED NANO-PARTICLES AND POLYMERS 

 
Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034 

 
(57) Abstract 
Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein 
where the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers 
may be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2-
acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid (AMPS), polyethylene oxide, polypropylene oxide, 
or combinations thereof. The polymers may be homopolymers, copolymers, terpolymers, or 
combinations thereof. The charged nanoparticles may be or include, but are not limited to clay 
nanoparticles, modified nanoparticles, or combinations thereof. The aqueous downhole fluid 
may be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations thereof 
for performing a fracturing operation, an injection operation, another enhanced oil recovery 
operation, and the like. 
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)22(2016/5/23
)21(OM/P/2016/00162

)44(2020/11/1
اجلريدة الر�سمية رقم : 1364  

)45(
)11(406

C07D 207/273 )2006.01(٫ A61K 31/4015 )2006.01(٫ A61K 31/4025 
)2006.01(٫ A61K 31/403 )2006.01(٫ A61K 31/42 )2006.01(٫A61K 
31/423 )2006.01(٫ A61K 31/427 )2006.01(٫ A61K 31/428 )2006.01(٫ 

A61K 31/4439 )2006.01(٫ A61K 31/497 )2006.01(٫A61K 31/506 
)2006.01(٫ A61P 11/00 )2006.01(٫ A61P 25/00 )2006.01(٫ A61P 
25/04 )2006.01(٫ A61P 29/00 )2006.01(٫ A61P 31/04 )2006.01(٫ 

A61P 31/18 )2006.01(٫ A61P 35/00 )2006.01(٫ A61P 37/08 
)2006.01(٫ A61P 43/00 )2006.01(٫ A61P 9/00)2006.01(٫ C07D 
209/54 )2006.01(٫ C07D 401/04 )2006.01(٫ C07D 401/12 )2006.01(٫ 

C07D 403/12 )2006.01(٫ C07D 405/04)2006.01(٫ C07D 405/12 
)2006.01(٫ C07D 409/04 )2006.01(٫ C07D 409/12 )2006.01(٫ C07D 
413/12 )2006.01(٫ C07D 417/12)2006.01(٫ C12N 15/09 )2006.01(

Int.Cl.(51)

)71(1
كيورن فارما�سوتيكال كو. اإل تي دي.، �سركة يابانية فـي :6، كاندا �سوروجاداي 4-ت�سوم، 

ت�سيودا-كو، طوكيو 8311- 101، اليابان 

)72(

1
�سي،  كوريهارا-   ،4 ت�سوكيداتياكو�سي   ،1  -22  ،105 فـي:  ياباين  تاكاها�سي،  هريويا�سو 

مياجي   9872252، اليابان

2
يو�سيفومي �سايتو، ياباين فـي: �سي/اأو واتارا�سي ري�سري�س �سنرت، كيورن فارما�سوتيكال 
كو، اإل تي دي.، 1848، نوجي، نوجي-ما�سي، �سيموت�سوجا-جن، ت�سوجي 3290114، اليابان 

3
كو�سوكي ت�سودا، ياباين فـي: �سي/اأو واتارا�سي ري�سري�س �سنرت، كيورن فارما�سوتيكال 
كو، اإل تي دي.، 1848، نوجي، نوجي-ما�سي، �سيموت�سوجا-جن، ت�سوجي  3290114، اليابان 

4
ميت�سوهيتو �سيبا�ساكي، ياباين فـي: �سي/اأو واتارا�سي ري�سري�س �سنرت، كيورن فارما�سوتيكال 

كو، اإل تي دي.، 1848، نوجي، نوجي-ما�سي، �سيموت�سوجا-جن، ت�سوجي 3290114، اليابان 

5
كوهي اوهاتا، ياباين فـي: �سي/اأو واتارا�سي ري�سري�س �سنرت، كيورن فارما�سوتيكال كو، 
اإل تي دي.، 1848، نوجي، نوجي-ما�سي، �سيموت�سوجا-جن، ت�سوجي 3290114، اليابان 
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)73(
�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 1)74(

)30(
2013  تـاريخ : 2013/11/28  - اليابان  رقـم : 245502 

بتـاريخ 2014/11/27(  PCT/JP 2014/005933 : وفقا للطلب الدويل رقم(

)12(

)54(
م�ستق يوريا اأو ملح مقبول دوائيا منه

تبداأ احلماية من تاريخ 2014/11/27 وتنتهي بتاريخ  2034/11/26

 .)FPRL1( الفورمايل ببتيد  تاأثري معزز ل�سبيه مب�ستقبل  يتعلق االخرتاع احلايل مبركب له   )57(

يتعلق االخرتاع احلايل مبركب مت متثيله بال�سيغة العامة )I( اأو ملح مقبول دوائيا منه، يتعلق 

االخرتاع احلايل اأي�سا برتكيبة �سيدالنية حتتوي على املركب الذي يتم متثيله بال�سيغة العامة 

)I( اأو ملح مقبول دوائيا منه.)ال�سيغة الكيميائية 1(
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OM/P/2016/00162 (21) 
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406 (11) 

C07D 207/273 (2006.01), A61K 31/4015 (2006.01), A61K 31/4025 (2006.01), A61K 
31/403 (2006.01), A61K 31/42 (2006.01),A61K 31/423 (2006.01), A61K 
31/427 (2006.01), A61K 31/428 (2006.01), A61K 31/4439 (2006.01), A61K 
31/497 (2006.01),A61K 31/506 (2006.01), A61P 11/00 (2006.01), A61P 25/00 (2006.01), A61P 
25/04 (2006.01), A61P 29/00 (2006.01), A61P 31/04 (2006.01), A61P 31/18 (2006.01), A61P 
35/00 (2006.01), A61P 37/08 (2006.01), A61P 43/00 (2006.01), A61P 9/00(2006.01), C07D 
209/54 (2006.01), C07D 401/04 (2006.01), C07D 401/12 (2006.01), C07D 
403/12 (2006.01), C07D 405/04(2006.01), C07D 405/12 (2006.01), C07D 
409/04 (2006.01), C07D 409/12 (2006.01), C07D 413/12 (2006.01), C07D 
417/12(2006.01), C12N 15/09 (2006.01) 

Int. 
Cl.  

(51) 

Kyorin Pharmaceutical Co. Ltd., Japanese Company of 6, Kanda Surugadai 4-chome , 
Chiyoda-ku, Tokyo 101-8311 Japan 

1 )71( 

TAKAHASHI, Hiroyasu, Japanese Citizen of 105, 1-22, Tsukidateyakushi 4, Kurihara-shi, 
Miyagi 9872252 Japan 

1 )72( 

SAITO, Yoshifumi, Japanese Citizen of c/o WATARASE Research Center, KYORIN 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., 1848, Nogi, Nogi-machi, Shimotsuga-gun, Tochigi 3290114 
Japan 

2 

TSUDA, Kosuke, Japanese Citizen of c/o WATARASE Research Center, KYORIN 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., 1848, Nogi, Nogi-machi, Shimotsuga-gun, Tochigi 3290114 
Japan 

3 

SHIBASAKI, Mitsuhito, Japanese Citizen of c/o WATARASE Research Center, KYORIN 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., 1848, Nogi, Nogi-machi, Shimotsuga-gun, Tochigi 3290114 
Japan 

4 

OHATA, Kohei, Japanese Citizen of c/o WATARASE Research Center, KYORIN 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., 1848, Nogi, Nogi-machi, Shimotsuga-gun, Tochigi 3290114 
Japan 

5 

  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
Japan   2013-245502        28/11/2013  
Based on PCT/JP2014/005933 dated 27/11/2014 

(30) 

 (12) 
(54) Title 

UREA DERIVATIVE OR PHARMACOLOGICALLY ACCEPTABLE SALT THEREOF 
Protection starting from 27/11/2014 to 27/11/2034 

(57) Abstract 
[Problem] To provide a compound having a formyl peptide receptor-like 1 (FPRL1) agonist effect. 
[Solution] The present invention relates to a compound represented by general formula (I) or a 
pharmacologically acceptable salt thereof. The present invention also relates to a pharmaceutical 
composition which comprises the compound represented by general formula (I) or the 
pharmacologically acceptable salt thereof, and pharmaceutical use thereof. 
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 (45) 

364 (11) 

C09K 8/60 (2006.01), C09K 8/03 (2006.01), C09K 8/62 (2006.01  Int. Cl.  (51) 
Baker Hughes Incorporated, American Company of P. O. Box 4740, Houston, TX 
77210 USA 

1 )71( 

DEBORD, Saet, B, American Citizen of 5210 Townsgate Cir., Katy, TX 77450 USA 1 )72( 
TANIFUM, Christabel, American Citizen of 6603 Beeston Hill Dr., Katy, TX 77449 USA 2  
  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
USA      61/868,816 dated 22/08/2013 
USA App. No 14/464,395 dated 20/08/2014  
Based on PCT/US2014/052135 dated 21/08/2014 

(30) 

 (12) 
(54) Title 
AQUEOUS DOWNHOLE FLUIDS HAVING CHARGED NANO-PARTICLES AND POLYMERS 

 
Protection starting from 21.08.2014 to 20.08.2034 

 
(57) Abstract 
Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein 
where the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers 
may be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2-
acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid (AMPS), polyethylene oxide, polypropylene oxide, 
or combinations thereof. The polymers may be homopolymers, copolymers, terpolymers, or 
combinations thereof. The charged nanoparticles may be or include, but are not limited to clay 
nanoparticles, modified nanoparticles, or combinations thereof. The aqueous downhole fluid 
may be or include, but is not limited to fracturing fluids, injection fluids, and combinations thereof 
for performing a fracturing operation, an injection operation, another enhanced oil recovery 
operation, and the like. 
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اجلريدة الر�سمية رقم : 1364 
)45(
)11(

H04B 7/185 )2006.01(٫ H04B 7/204 )2006.01(Int.Cl.(51)

)71(
1

 ،92009 كاليفورنيا  كارلزباد،  ريل  :6155الكامينو  فـي  اأمريكية  �سركة  انك،  فيا�سات، 
الواليات املتحدة االأمريكية 

)72(

1
كاليفورنيا  كارلزباد،  رييل،  كامينو  اإل   6155 اإنك،  فيا�سات،  فـي:  اأمريكي  ميلر،  مارك 

92009، الواليات املتحدة االأمريكية

2
كاليفورنيا  كارلزباد،  رييل،  كامينو  اإل  اإنك، 6155  فيا�سات،  فـي:  اأمريكي  بوير،  كينيث 

92009، الواليات املتحدة االأمريكية

كارلزباد، 3 رييل،  كامينو  اإل   6155 اإنك،  فيا�سات،  فـي:  اأمريكي  كرونني،  كري�ستوفر 
كاليفورنيا 92009، الواليات املتحدة االأمريكية 

)73(

�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية 1)74(

)30(

الواليات املتحدة االأمريكية  رقـم: 62/145٫810        تـاريخ: 2015/4/10 
تـاريخ: 2015/4/10  الواليات املتحدة االأمريكية  رقـم: 62/145٫804      
الواليات املتحدة االأمريكية  رقـم: 62/164٫456       تـاريخ: 2015/5/20
الواليات املتحدة االأمريكية  رقم: 62/278٫368       تـاريخ: 2016/1/13
تـاريخ: 2016/2/23 الواليات املتحدة االأمريكية  رقم: 62/298٫911      
الواليات املتحدة االأمريكية  رقم: 62/312٫342       تـاريخ: 2016/3/23
الواليات املتحدة االأمريكية  رقم: 62/314٫921       تـاريخ: 2016/3/29

)وفقا للطلب الدويل رقم:PCT/US 2016/026815 بتـاريخ 2016/4/8(

)12(

)54(
و�سط هوائي للح�سول على تكوين ال�سعاع لالت�سال بني الوحدات الطرفية امل�ستخدمة والتي 

ترتبط مثال بوا�سطة التتابع
تبداأ احلماية من تاريخ  2016/4/8 وتنتهي بتاريخ  2036/4/7
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اإلى نهاية التبديالت )503، 1202، 3403(  اأنظمة )500(  اإلى نهاية تكوين ال�سعاع تت�سمن  )57( البداية 
مناطق  نطاق  فـي  امل�ستخدم   )517( الطرفية  للم�ستخدم  ات�سال  لتوفري   )502( ال�سبكات  و�سيطا 
حتديد �سعاع )519(، وميكن توزيع اجلزء االأر�سي دخول وحدات اجلغرافـي )515( ونظام معاجلة 
ا�ستقبال /  التي  امل�ستخدم الطرفية، واملتعددة  اإ�سارات )525(، ينتقل  مركزية )505(.،حرارة عودة 
القاعدة، �سبكة  اإلى و�سط  اإ�سارات )1702( فـي ناقل للنهاية ونقلها  اإر�سال عددا وافرا من ممرات 
االأر�س، با�ستخدام beamformers )513، 531(، ت�ستعيد م�سارات نقل البيانات امل�ستخدمة بوا�سطة 
 beamformers اإ�سارات الهابطة )527(. �سبكة االأر�س، با�ستخدام  م�ستخدم الطرفية من مقابل 
بيانات  من  احتادات   )521( الوزن  من  مالئمة  ب�سورة  م�ستبدلة  اإلى  توؤدي  اإ�سارات   )529  ،513(
اجلداول امل�ستخدم، وناقل بعد انتهاء عند طرف التقوية، واإنتاج عالمات االلتقاط اإلى )522( التي 

يتم ا�ستخدامها لتكوين اأ�سعة. 
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92009 USA 
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BUER,  Kenneth, American Citizen of ViaSat,  Inc 6155 El Camino Real, Carlsbad, California 
92009 USA 
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CRONIN, Christopher, American Citizen of ViaSat,  Inc 6155 El Camino Real, Carlsbad, 
California 92009 USA 
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  )(73 
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
USA    62/145,810       10/04/2015 
USA    62/145,804       10/04/2015 
USA    62/164,456       20/05/2015 
USA    62/278,368       13/01/2016 
USA    62/298,911       23/02/2016  
USA    62/312,342       23/03/2016  
USA    62/314,921       29/03/2016 
Based on PCT/US2016/026815 dated 08/04/2016 

(30) 

 (12) 
(54) Title 

GROUND BASED ANTENNA BEAMFORMING FOR COMMUNICATIONS BETWEEN ACCESS 
NODES AND USERS’ TERMINALS LINKED BY A RELAY SUCH AS A SATELLITE 

Protection starting from 08/04/2016 to 07/04/2036 
(57) Abstract 
End-to-end beamforming systems (500) include end-to-end relays (503, 1202, 3403) and ground 
networks (502) to provide communications to user terminals (517) located in user beam coverage 
areas (519).  The ground segment can include geographically distributed access nodes (515) and 
a central processing system (505).  Return uplink signals (525), transmitted from the user 
terminals, have multipath induced by a plurality of receive/transmit signal paths (1702) in the end 
to end relay and are relayed to the ground network.  The ground network, using beamformers 
(513, 531), recovers user data streams transmitted by the user terminals from return downlink 
signals (527).  The ground network, using beamformers (513, 529) generates forward uplink 
signals (521) from appropriately weighted combinations of user data streams that, after relay by 
the end-end-end relay, produce forward downlink signals (522) that combine to form user beams. 
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)12(

)54(
ت�سغيل جمموعات عقدة الو�سول فـي تكوين احلزم ال�ساملة

تبداأ احلماية من تاريخ  2017/1/13 وتنتهي بتاريخ  2037/1/12

)57( اإن تقنيات تكوين احلزم ال�ساملة فـي نظام االت�ساالت الال�سلكي با�ستخدام جمموعات عقد 

تكوين  عملية  ت�ستمل  هنا،  مو�سحة  امل�ستخدم  تغطية  منطقة  عن  تختلف  التي  الو�سول 

اأكرث من عقد  اأو  االأمامي على عقد و�سول متعددة فـي جمموعة  للرابط  ال�ساملة  احلزم 

الو�سول املجمعة التي تر�سل االإ�سارات، عند ترحيلها بوا�سطة م�سارات اإ�سارات اال�ستقبال/ 

االإر�سال املتعددة داخل مرحل �سامل، التي تكون حزم امل�ستخدم فـي منطقة تغطية امل�ستخدم، 

وت�ستمل عملية تكوين احلزم ال�ساملة للرابط العك�سي )االإرجاع( على تطبيق اأوزان تكوين 

احلزم على االإ�سارات املر�سلة بوا�سطة محطات امل�ستخدم واملرحلة بوا�سطة م�سارات اإ�سارات 

اإ�سارات احلزم  الو�سول لتكوين  اإلى عقد  ال�سامل  املرحل  املتعددة فـي  االإر�سال  اال�ستقبال/ 

العك�سية، قد تتداخل جمموعات عقد الو�سول املجمعة  امل�ستخدم  املرتبطة بحزم  العك�سية 

اأو تكون خارج منطقة تغطية امل�ستخدم، وقد تقوم جمموعات عقد الو�سول املجمعة املتعددة 

بخدمة منطقة اأو اأكرث من مناطق تغطية امل�ستخدم ب�سكل انتقائي اأو متزامن، قد ت�ستخدم 

نطاقـــات تـــردد رابط التغذيـــة املتعـــددة بوا�سطــة جمموعــات عــقد الو�ســـول املجمـــعة ذاتها 

اأو جمموعات مختلفة.
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TECHNIQUES FOR EMPLOYING ACCESS NODE CLUSTERS IN END-TO-END 
BEAMFORMING 

Protection starting from 13/01/2017to 12/01/2037 
(57) Abstract 
Techniques for end-to-end beamforming in a wireless communication system using access node clusters that are 
distinct from a user coverage area are described. Forward link end-to-end beamforming may involve multiple 
access nodes in one or more access node clusters transmitting signals that, when relayed by multiple 
transmit/receive signals paths within an end-to-end-relay, form user beams in the user coverage area. Return link 
end-to-end beamforming includes applying beamforming weights to signals transmitted by user terminals and 
relayed by multiple transmit/receive signals paths in the end-to-end relay to the access nodes to form return beam 
signals associated with return user beams. The access node clusters may overlap or be outside the user coverage 
area, and multiple access node clusters may serve one or more user coverage areas selectively or concurrently. 
Multiple feeder-link frequency bands may be employed by the same or different access node clusters 
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)30(
املكتب االأوروبي، 22 يونيو 2015  ،  15001844.8

بتاريخ 22 مار�س 2016(  /  PCT/EP2016 )الطلب الدويل رقم: 000498 

)12(

تركيب متعدد ايثيلني منا�سب لتطبيقات االأنبوبة مع خوا�س ارتخاء و بثق مح�سنة)54(

تبداأ احلماية من 2016/3/22 وتنتهي بتاريخ 2036/3/21
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)57(  يتعلق االخرتاع احلايل برتكيب متعدد بروبيلني ) بويل بروبيلني ( ي�سمل 
اأ - راتنج قاعدة ) A (، الذي يحتوي بوليمر م�سرتك من االيثيلني و على االأقل مونومر م�سرتك 
ــــ اولفينات بها من 3 - 12 ذرة كربون، حيث ان البوليمر امل�سرتك من  واحد مختار من الفا 
  )A-2(و مكون عايل الوزن اجلزيئي  )A-1( االيثيلني ي�سمل مكون منخف�س الوزن اجلزيئي
مع مكون منخف�س الوزن اجلزيئي )A-1(  يكون له متو�سط وزن جزيئى اأقل من مكون عايل 

 ، )A-2( الوزن اجلزيئي
متتعدد  تركيب  الكلية من  الكمية  على  % معتمدة  وزن   10 اإلى   1 كمية من  فى  كربون  اأ�سود   - ب 

االيثيلني، و 
ج -  اإ�سافات اأخرى اختيارية غري اأ�سود الكربون ، 

1900م٫ 2٫16 كجم (   (  MFR2  له معدل تدفق م�سهور )A-1( حيث اإن مكون منخف�س الوزن اجلزيئي        

ي�ساوي اأو اأكرث من 150 جرام / 10 دقائق اإلى ي�ساوي اأو اأقل من 400 جرام / 10 دقائق، محدد طبقا 

لـــ ISO 1133، راتنج قاعدة ) A ( له كثافة ت�ساوى اأو اأكرث من 943 كجم / م3 اإلى ت�ساوى اأو اأقل 

 MFR2 و الرتكيب يكون له معدل تدفق م�سهور ،ISO 1183 من 957 كجم / م3، محـــددة طبقا لــــ

0٫3 جرام  اأقل من  اأو  ي�ساوي  اإلى  دقائق   10  / ) 1900م٫ 5 كجم ( ي�ساوي اأو اأكرث من 0٫14 جرام 

/ 10 دقائق، محددا طبقا لـــ ISO 1133، لزوجة عند اإجهاد ق�س ثابت eta 747٫pa 747، ت�ساوي 

)I( و توافق املعادلة kPa*s 1300 اإلى ت�ساوي اأو اأقل من kPa* s 800 اأو اأكرث من

             eta747 > -1800 x MFR5 + 1200                                         )I(                      
 

عملية الإنتاج هذا الرتكيب متعدد االيثيلني، ومادة حتتوى هذا الرتكيب متعدد االيثيلني. 
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PCT/EP2016/000498; dated 22/03/2016 

(30) 

Patent (12) 
(54)Title:   
          POLYETHYLENE COMPOSITION FOR PIPE APPLICATIONS WITH IMPROVED 
SAGGING AND EXTRUSION PROPERTIES 

Protection starting from 22/03/2016 to 21/03/2036 
(57) Abstract 
The present invention relates to a polyethylene composition comprising,  

a base resin (A) comprising a copolymer of ethylene and at least one comonomer selected from alpha-olefins having from three to 

twelve carbon atoms, wherein the ethylene copolymer comprises a low molecular weight component (A-1) and a high molecular 

weight component (A-2) with the low molecular weight component (A-1) having a lower weight average molecular weight than the 

high molecular weight component (A-2),  

(B) carbon black in an amount of 1.0 to 10 wt% based on the total amount of the polyethylene composition, and 

(C) optional further additives other than carbon black; 

wherein the low molecular weight component (A-1) has a melt flow rate MFR2 (190°C, 2.16 kg) of equal to or more than 150 g/10 

min to equal to or less than 400 g/10 min, determined according to ISO 1133, 

the base resin (A) has a density of equal to or more than 943 kg/m³ to equal to or less than 957 kg/m³, determined according to 

ISO 1183, and  

the composition has a melt flow rate MFR5 (190°C, 5 kg) of equal to or more than 0.14 g/10 min to equal to or less than 0.30 g/10 

min, determined according to ISO 1133, a viscosity at a constant shear stress of 747 Pa, eta747, of equal to or more than 800 kPa*s 

to equal to or less than 1300 kPa*s, and complies with the in-equation (I) 

eta747 > -1800 x MFR5 + 1200     (I),  

a process for producing said polyethylene composition and an article comprising said polyethylene composition. 
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Charged nanoparticles may be added to an aqueous downhole fluid having polymers therein 
where the charged nanoparticles may crosslink at least a portion of the polymers. The polymers 
may be or include, but are not limited to polyacrylamide, xanthan, guar, polyacrylic acid, poly 2-
acrylamido-2-methyl-1-propane sulfonic acid (AMPS), polyethylene oxide, polypropylene oxide, 
or combinations thereof. The polymers may be homopolymers, copolymers, terpolymers, or 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1393(

�إعــــــــــالن
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 : 31119

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ح�سب الب�سائع اأو اخلدمات الواردة بالفئة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة امل�سعود ل�سيانة حقول النفط �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2003/8/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 110615

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سالون جتميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سات هيام 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2017/6/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )1393(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 119950

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيم احلفالت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت امليمني الدولية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/6/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 132737

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأعمال ال�سيانة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االختيار الذكي لالأعمال واخلدمات �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/11/5
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اجلريدة الر�سمية العدد )1393(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 136129

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

محالت بيع الع�سائر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سكون لالأعمال �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/3/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145116

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم)بيع ال�سندوي�سات وامل�سروبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سوار الربكة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/12
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اجلريدة الر�سمية العدد )1393(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145219

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املاأكولت بجميع اأنواعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القوافل الف�سية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145220

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب واإ�سالح الأجهزة الكهربائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روابي مزون الراقية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1393(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145221

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ور�سة اإ�سالح املركبات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الأمواج لالأعمال الذهبية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145222

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الفنادق،  خدمات  الكافترييات،  خدمات  املقاهي،  خدمات  وال�سراب،  بالطعام  التموين 

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحار خلدمات الفنادق واملطاعم

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1393(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145223

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مكتب محاماة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعود املعويل محامون وم�ست�سارون قانونيون

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145224

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات الرتبية والتعليم، معلومات عن الرتبية والتعليم، المتحانات التعليمية، خدمات 

التعليم التي توفرها املدار�س، اخلدمات الثقافية اأو التعليمية اأو الرتفيهية التي تقدمها 

املعار�س الفنية، خدمات النوادي للرتفيه اأو التعليم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدر�سة فن احلياة اخلا�سة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1393(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145228

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البناء بالطوب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفاء للهند�سة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145232

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجماد امللكية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1393(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145234

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم ومقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سامل بن نا�سر العلوي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145236

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زراعة احلدائق، الب�ستنة، زراعة امل�سطحات الأر�سية، زراعة النباتات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دمية الرائدة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1393(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145237

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ترخي�س برامج حا�سوبية خدمات قانونية،)ت�سميم وبرجمة الربجميات اخلا�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حليمة للم�ساريع املتكاملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145240

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)�سقق فندقية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأركان الربزة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18

-50-



اجلريدة الر�سمية العدد )1393(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145241

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الزهور والهدايا والعطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الدينار اجلديدة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145242

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: محمد البحراين للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )1393(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145243

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة الأن�سب

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145244

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تركيب الأبواب والنوافذ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأخالق عامل لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145245

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وقــــود )LPG( Cooking Gas((، غـــاز الوقــــود )Cooking Gas )LPG((، بتــــرول خـــــام 

.))LPG( Cooking Gas(اأو مكرر

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اوان للغاز

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145247

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�س بكافة اأنواعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عطر الورد للتجارة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145248

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه اأحمد اإبراهيم الفار�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145249

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري العقارات، تثمني العقارات، اإدارة العقارات، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعيد احلكماين للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145250

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق )العطور(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة دمي لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145253

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الغ�سيل البخاري وكي املالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمال املعبيلة املتكاملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145254

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

كعك)�سنع احللويات ال�سكرية(، حلويات )�سنع احللويات ال�سكرية(، م�سحوق كعك )�سنع 

احللويات ال�سكرية(، عجينة كعك )�سنع احللويات ال�سكرية(، قطع حلوى حلويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأم تانية املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145255

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواء �سحم للم�ساريع الراقية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145256

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع الأحذية والعطور.

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

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145257

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املواد الغذائية باجلملة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو فاطمة الزهراء الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145260

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

رقائق بطاطا مقلية، رقائق فواكه، رقائق بطاطا.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه وادي اأ�سمور للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145261

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الإنرتنت  على  ال�سلع  ))عر�س  بالتجزئة  البيع  لغايات  الإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�س 

لغر�س البيع( تطبيق اإلكرتوين(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأناقة للتكنولوجيا والتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145262

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأحذية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلمي�س للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145263

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

والعقارات،  امل�سرفية  والأعمال  التاأمني  املايل  التقييم  العقارات،  تثمني  العقارات،  تاأجري 

اإدارة العقارات، ال�سوؤون العقارية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحطة العقارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19

-59-



اجلريدة الر�سمية العدد )1393(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145265
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى ومطعم.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج �سور ال�سامخة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145267
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املك�سرات  )بيع  للقهوة  منكهـــات  والعطـــارة(،  والتوابـــل  والبـــن  املك�ســرات  )بيـــع  يان�ســــون 
والتوابل  والنب  املك�سرات  للطعام)بيع  منكهة  م�ستح�سرات  والعطارة(،  والتوابل  والنب 
بق�سماط،)بيع  والتوابل والعطارة(، قر�سلة  املك�سرات والنب  بودرة)بيع  توابل  والعطارة(، 
بن  والعطارة(،  والتوابل  والنب  املك�سرات  قهوة)بيع  والعطارة(،  والتوابل  والنب  املك�سرات 
والنب  املك�سرات  تابل،)بيع  والعطارة(، قرفة  والتوابل  والنب  املك�سرات  غري محم�س)بيع 
م�ستح�سرات  والعطارة(،  والتوابل  والنب  املك�سرات  بهار،)بيع  كري  والعطارة(،  والتوابل 
احلبوب)بيع املك�سرات والنب والتوابل والعطارة(، كب�س قرنفل تابل،)بيع املك�سرات والنب 
املك�سرات  ملح)بيع  والعطارة(،  والتوابل  والنب  املك�سرات  توابل)بيع  والعطارة(،  والتوابل 
بهارات)بيع  والعطارة(،  والتوابل  والنب  املك�سرات  كركم)بيع  والعطارة(،  والتوابل  والنب 
املك�سرات والنب والتوابل والعطارة(، فلفل حلو)بيع املك�سرات والنب والتوابل والعطارة(، 
زجنبيل تابل،)بيع املك�سرات والنب والتوابل والعطارة(، دب�س للطعام)بيع املك�سرات والنب 
والتوابل والعطارة(، ع�سل نحل)بيع املك�سرات والنب والتوابل والعطارة(، فلفل توابل،)بيع 
والعطارة(،  والتوابل  والنب  املك�سرات  فلفل)بيع  والعطارة(،  والتوابل  والنب  املك�سرات 
املك�سرات  توابل،)بيع  �سل�سات  والعطارة(،  والتوابل  والنب  املك�سرات  توابل،)بيع  زعفران 
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والنب والتوابل والعطارة(، توابل م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار،)بيع املك�سرات والنب 
والعطارة(،  والتوابل  والنب  املك�سرات  توابل،)بيع  هندية  مقبالت  والعطارة(،  والتوابل 
توابل �سلطة)بيع املك�سرات والنب والتوابل والعطارة(، حالوة طحينية)بيع املك�سرات والنب 
والتوابل  والنب  املك�سرات  �ساي)بيع  كبدائل  اأو ورق لال�ستخدام  ورد  والعطارة(،  والتوابل 
هندي  متر  والعطارة(،  والتوابل  والنب  املك�سرات  توابل،)بيع  ال�سم�سم  بذور  والعطارة(، 

)توابل()بيع املك�سرات والنب والتوابل والعطارة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سوار الطيبات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145268

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأغ�سان اللوؤلوؤ

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145269

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�س اجلاهزة واحلقائب والأحذية والك�س�سوارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة ال�سو�سن لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145270

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطور، م�ستح�سرات جتميل، بخور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياب بركاء الوطنية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145271

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

طحن اأنواع احلبوب والبهارات والقهوة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة رواد الطموح للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145272

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�س اجلاهزة والك�س�سوارات والأحذية واحلقائب والبخور وم�ستح�سرات التجميل 

والقرطا�سيات والأقالم. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سمة اجلنوب املتكاملة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145273

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية، التمري�س الطبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأف�سل للعالج الطبيعي والطب البديل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145274

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الإن�ساء، البناء، تنظيف املباين من الداخل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرمز العاملية لالإن�ساءات احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145277

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واحلقائب  والأحذية  اجلاهزة  واملالب�س  والبخور  والعطور  التجميل  م�ستح�سرات  بيع 

والكماليات الأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التعا�سد الذهبية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145279

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اخلليج ال�ساملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145280

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سل نحل)ع�سل نحل تربية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النحلة الذهبية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145281

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات، تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات الآلية، تلميع املركبات، �سيانة 

عن  معلومات  ت�سليح،  املعطلة  املركبات  اإ�سالح  م�ساعدات  املركبات،  تنظيف  املركبات، 

الإ�سالح، تغيري بطاريات ال�سيارات، موازنة العجالت، ت�سحيم املركبات، غ�سل املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ويدي العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145285

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري العقارات، ال�سم�سرة، خدمات وكالت العقارات، تثمني 

العقارات، اإدارة العقارات، اإدارة العمارات، تاأجري ال�سقق، تاأجري 

املزارع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سامل بن عبداللـه محمد العجيلي للتجارة واملقاولت 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145286

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تاأجري املالب�س)تاأجري املن�سوجات وامللبو�سات والأحذية(، تاأجري مالب�س ال�سهرة )تاأجري 

ف�ساتني الأفراح وال�سهرة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ف�ساء احليل للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145287

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

والإمدادات  وال�سحيــة  والبيطريــة  ال�سيدليــة  للم�ستح�ســرات  باجلملــة  البيــع  خدمــات 

الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: محمد ال�سارمي احلديثة للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145288

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير، خدمات اإدارة م�ساريع الأعمال مل�ساريع البناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البتكار احلديث للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145289

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عر�س �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنائن منح الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145290

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

رقائق بطاطا مقلية، رقائق بطاطا، فطائر اأ�سا�سها بطاطا، فطائر جنب القري�س املقلية، 

زبدة لب ال�سوكولتة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة وادي اأ�سمور للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145292

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرمي مهدي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145293

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حلوم دواجن غري حية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سقر الب�سرة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145294

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مركز ت�سوق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوداد املتكاملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145295

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيم حفالت ترفيه، تقدمي خدمات قاعات الت�سلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمد بن علي بن نا�سر الكيومي و�سريكه للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145296

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع اأجهزة اإنذار �سد احلريق، وكامريات املراقبة، ومكائن فتح الأبواب اخلارجية واأجهزة 

احلا�سب الآيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خليفة بن حميد اليعقوبي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145297

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الداخلي،  الديكور  ت�سميم  الإن�ساء،  ومخططات  ت�ساميم  ر�سم  املعمارية،  ال�ست�سارات 

تخطيط املدن، امل�سح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدماك الهند�سي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145300

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيدلية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيارق م�سقط الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145301

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خياطة املالب�س الن�سائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ترانيم اجلزيرة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145303
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سويق، خدمات وكالت ال�سترياد والت�سدير، ترويج املبيعات لالآخرين.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماء لرين الدولية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145304
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ب�سيالت م�سابيح، من�ساآت ري اآلية، ب�سيالت م�سابيح كهربائية، م�سابيح قو�سية، م�سابيح 
كهربائية، معدات للحمام، �سخانات للحمام، من�ساآت للحمام، م�سابيح، فواني�س لالإ�ساءة، 
الأنابيب،  وخطوط  للموا�سري  حنفيات  �سطافات،  متوهجة،  مواقد  للم�سابيح،  اأغطية 
املياه، مراحي�س  اأجزاء من من�ساآت �سحية، �سبكات تو�سيل  املياه، موا�سري  �سبكات توزيع 
من�ساآت  الكهربائية،  لالأ�سواء  ماآخذ  الد�س،  حمامات  امللوحة،  اإزالة  وحدات  مياه،  دورات 
تنظيم  لوازم  ال�سرب،  ملياه  فالتر،  مر�سحات  نوافري،  املياه،  تر�سيح  �سبكات  املاء،  تنقية 
الغاز، حنفيات،  اأو  املاء  ال�سالمة لأجهزة وموا�سري  لوازم  الغاز،  اأو  املاء  لأجهزة وموا�سري 

مقاعد تواليت، مظالت م�سابيح، اأجهزة لإزالة ع�سر املاء.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط الذئاب

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145305

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للزهور والنباتات ال�سناعية وتغليف الطرود ولف 

الهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنلة عبداللـه �سيف العمرانية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145306

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عطور، م�ستح�سرات تبخري، عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة روائع املجد للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145308

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ت�سميم الديكور الداخلي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الف�سول الواعدة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145312

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تقدمي امل�سروبات ال�ساخنة والباردة تقدمي الطعام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بدر العزري للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145320

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوبيان املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145321

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزكية للعطور والبخور

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145322

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مدر�سة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املعيني و�سركائه للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145323

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خط املوج احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145327

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خالطات خر�سانة اآلت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العنان الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145328

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

احللوى العمانية واحللويات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذوق بدية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145329

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

من  غذائية  منتجات  حية،  غري  دواجن  حلوم  محفوظة،  حلوم  حلوم،  مطبوخة،  حلوم 

ال�سمك، �سمك محفوظ.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عزاء الأغربية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145331

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

وقود، برتول، اثري برتويل، ليغروين نفط، زيت ديزل، غاز الوقود، غاز النفط، برتول خام 

اأو مكرر، وقود محركات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نا�سيونال اأويل ول فاركو م�سقط

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145332

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل الريادة الع�سرية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145333

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع اللحوم والدواجن واملنتجات الغذائية(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احلالل احلقيقي لالأغذية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145334

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل الريادة الع�سرية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145336

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم ومقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الريف املميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145337

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

عمليات احلفر العميقة لآبار النفط اأو الغاز )عمليات الإن�ساء وال�سيانة واخلدمات حلقول 

النفط(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سيم �سناو للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145343

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

تنظيف احليوانات والعناية بها، تنظيف احليوانات الأليفة والعناية بها.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التجارة الأولى الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145349

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سناعة عطور، بخور، عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سك ومحلب للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145350

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مطعم ومقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدار امللكي الوطنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145353

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الكانتينات،  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  املقاهي،  خدمات  الكافترييات،  خدمات 

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة عبا�س بن نا�سر بيت فرج اللـه للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145356

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع الأبواب ومواد البناء واأدوات الرحالت(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: باب اجلبل املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145357

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بهارات، بوظة، بيلميني عجائن مح�سية باللحم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فار�ساين و�سركائه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145359

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

فـي  العامة  الأماكن  فراغات  وتخطيط  )ت�سميم  الأر�سية  امل�سطحات  ت�سميم  الب�ستنة، 

املدن(، زراعة احلدائق )ت�سميم املناظر الطبيعية(، زراعة النباتات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مازن محمد العذايل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145360

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اإ�سالح امل�سخات .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبو مرمي ال�سيفي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145361

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنيتاء و�سركاها

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145362

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

التجميل  وم�ستح�سرات  والبخور  العطور  لبيع  املتخ�س�سة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

و�سابون الزينة .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيل�سان البي�ساء

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145365

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بالط غري معدين للمباين، لباد للبناء.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الن�سر لل�سراميك )�سركة منطقة حرة( �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145366

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات التحليل الطبي لأغرا�س الت�سخي�س والعالج املقدمة من قبل املختربات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�س الفرات للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145367

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتفوق للم�ساريع احلديثة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145368

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي واملطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النبع للتموين والإعا�سة واخلدمات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145369

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات العيادات الطبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تعزيز الطبية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145370

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سنع اخلبز ومنتجاته.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النبع للتموين والإعا�سة واخلدمات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145371

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات تظليل زجاج نوافذ ال�سيارات )قطع غيار ال�سيارات اجلديدة وامل�ستعملة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الفنية خلدمات الطاقة والتطبيقات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145372

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم الوجبات، املقاهي التي تقدم امل�سروبات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج النخيل العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145373

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ملح)ملح الطعام(، اأرز �سريع التح�سري )الأرز ب�سكل عام(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مكارم الأبي�س الوطنية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145374

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

مقهى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تقا�سيم القب�س للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145375

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

)بيع العطور(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواق بركاء للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145376

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التوكيالت العاملية احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145444

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الإن�ساء، املقاولت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأفينا�س للتجارة العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145551

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيع املالب�س اجلاهزة والعبايات والعطور والبخور والأحذية واحلقائب والك�س�سوارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع فهود الع�سرية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 86244

فـي الفئة 2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سناعة مواد ال�سباغة والتلوين والدباغة ال�سناعية والطبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الرامي العاملية للتجارة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2014/3/2
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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�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2011/5/21التجارة وال�سناعةرولتا ليمتد168334

2001/5/16التجارة وال�سناعةبيري باملان اأ�س.اأيه جيه ال تي225506

2005/4/25التجارة وال�سناعةالأرى للتجارة336227
2005/4/26التجارة وال�سناعةالرى للتجارة436243
2011/4/4التجارة وال�سناعةم�ساريع ال�سريع الوطنية567730
2011/4/4التجارة وال�سناعةاملريح للتجارة واملقاولت �س.م.م667729
2011/6/6التجارة وال�سناعةبنك عمان العربي �س.م.ع.م768550

2001/5/19التجارة وال�سناعة�سركة احل�سار للتجارة �س.م.م825522

2009/4/22التجارة وال�سناعةال�سركة الأفريقية وال�سرقية �س.م.م956911
1991/7/30التجارة وال�سناعةتيك�ستايلز مورا ا�س . ايه . ال105890

115487
اأوركال هوم اأند

 بري�سونال كري اأيه اأ�س
1991/5/8التجارة وال�سناعة

1991/7/9التجارة وال�سناعةثورنتون اآند رو�س ليمتد125778

2011/7/19التجارة وال�سناعةيورا كريي�سنز ا�س ال1369384

2001/6/6التجارة وال�سناعةافيد تيكنولوجي انك1425601

1569834
اوك�سيدينتال بيرتوليوم 

كوروبوري�سن
2011/8/20التجارة وال�سناعة

اوك�سيدينتال بيرتوليوم 1669835
2011/8/20التجارة وال�سناعةكوروبوري�سن
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2011/5/22التجارة وال�سناعةكرو�س كري ليمتد1768343
2011/5/17التجارة وال�سناعةجيوتي ليمتد1868313
2011/5/17التجارة وال�سناعةجيوتي ليمتد1968312
2011/5/17التجارة وال�سناعةجيوتي ليمتد2068311
2011/5/17التجارة وال�سناعةجيوتي ليمتد2168310
2011/5/7التجارة وال�سناعةدناتا2268192
2011/5/7التجارة وال�سناعةدناتا2368194
2011/5/7التجارة وال�سناعةدناتا2468195
2011/5/7التجارة وال�سناعةدناتا2568197
2011/5/7التجارة وال�سناعةدناتا2668198
2011/5/7التجارة وال�سناعةدناتا2768200

2868523
هيخو�س دي فران�سي�سكو غايا 

2011/4/6التجارة وال�سناعةفور�س،ا�س ال

2011/5/14التجارة وال�سناعةتانغريين كونفيك�سريي ليمتد2968252
2011/8/2التجارة وال�سناعةمون�سرت انريجي كومباين3069567

2011/8/2التجارة وال�سناعةمون�سرت انريجي كومباين3169566

2011/6/22التجارة وال�سناعة�سركة اأطياب املر�سود3268870

2012/4/8التجارة وال�سناعةلوكتون ، انك3373736
2012/4/8التجارة وال�سناعةلوكتون ، انك3473735
2012/4/8التجارة وال�سناعةلوكتون ، انك3573734
باجلي ارجنتينا ا�س . اأ 3625431 2001/5/1التجارة وال�سناعة 

2011/5/22التجارة وال�سناعةام جي ام ري�سورت�س انرتنا�سيونال3768360

2011/5/22التجارة وال�سناعةام جي ام ري�سورت�س انرتنا�سيونال3868359
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـم �ل�شركـة

2011/5/22التجارة وال�سناعةام جي ام ري�سورت�س انرتنا�سيونال3968358

2011/5/22التجارة وال�سناعةام جي ام ري�سورت�س انرتنا�سيونال4068357

2011/5/22التجارة وال�سناعةام جي ام ري�سورت�س انرتنا�سيونال4136856

2011/5/22التجارة وال�سناعةام جي ام ري�سورت�س انرتنا�سيونال4268355

2011/5/22التجارة وال�سناعةام جي ام ري�سورت�س انرتنا�سيونال4368354

2011/5/22التجارة وال�سناعةام جي ام ري�سورت�س انرتنا�سيونال4468353

2011/5/22التجارة وال�سناعةام جي ام ري�سورت�س انرتنا�سيونال4568352

2011/5/14التجارة وال�سناعةام جي ام ري�سورت�س انرتنا�سيونال4668230

2011/5/14التجارة وال�سناعةام جي ام ري�سورت�س انرتنا�سيونال4768229

2001/9/8التجارة وال�سناعةت�سورت�س اند دويت كومباين ، انك4826297

1991/7/27التجارة وال�سناعةذا بودى �سوب انرتنا�سيونال ليمتد495830

1991/7/27التجارة وال�سناعةذا بودى �سوب انرتنا�سيونال ليمتد505832

2011/9/21التجارة وال�سناعةماتيل،انك5170363

2011/9/21التجارة وال�سناعةماتيل،انك5270364

5325557
رويال �سوي�س مونرتي�س ايت 

بيجوك�س ا�س ايه
2001/5/27التجارة وال�سناعة

2001/7/31التجارة وال�سناعةباير كون�سومر كري ايه جي5426050

2011/6/25التجارة وال�سناعةتي اآر يو كيدز انك5568934
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

2011/6/22التجارة وال�سناعة�سانتهوم هولدينجز ليمتد168862

2011/6/22التجارة وال�سناعة�سانتهوم هولدينجز ليمتد268863

1991/7/9التجارة وال�سناعةاألكوا يو ا�س ايه كورب35757

1991/1/28التجارة وال�سناعةئي بيه تي اأيه اإ�س.بيه.اأيه45184

2001/4/28التجارة وال�سناعةتالي�س525406

2011/7/13التجارة وال�سناعةجيلياد �سين�سي�س ال ال �سي669264

2011/6/28التجارة وال�سناعةاول �ستار �سي. فـي768999

2011/6/28التجارة وال�سناعةاول �ستار �سي. فـي869000

2011/6/28التجارة وال�سناعةاول �ستار �سي. فـي969001

2011/6/28التجارة وال�سناعةاول �ستار �سي. فـي1069002

1168551
يون �سانغ هاردوير
 توول كو.ال تي دي

2011/6/6التجارة وال�سناعة

1269608
ميت�سوبي�سي تانيب
 فارما كوربوري�سن

2011/8/7التجارة وال�سناعة

1325673
ميت�سوبي�سي تانيب
 فارما كوربوري�سن

2001/6/23التجارة وال�سناعة

2021/4/13التجارة وال�سناعةبارفيومز دي اي كويور، ليمتد1467826

2021/4/13التجارة وال�سناعةبارفيومز دي اي كويور، ليمتد1567828

2001/9/25التجارة وال�سناعةرامادا انرتنا�سيونال، انك1626408

2001/7/30التجارة وال�سناعةرامادا انرتنا�سيونال، انك1726039
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م
رقم 

العالمة
تاريخ الت�شجيلاملهنــةا�شـم ال�شركـة

2001/7/30التجارة وال�سناعةرامادا انرتنا�سيونال ، انك1826040

2011/12/25التجارة وال�سناعة�ساندي�سك ال ال �سي1971969

2001/9/9التجارة وال�سناعةرادي�سون هو�سبيتاليتي دمنارك2026324

2001/7/3التجارة وال�سناعة�سبكة اجلزيرة الإعالمية2125794

2001/7/3التجارة وال�سناعة�سبكة اجلزيرة الإعالمية2225795

2001/7/3التجارة وال�سناعة�سبكة اجلزيرة الإعالمية2325796

2001/7/3التجارة وال�سناعة�سبكة اجلزيرة الإعالمية2425797

2001/7/3التجارة وال�سناعة�سبكة اجلزيرة الإعالمية2525798

2001/5/16التجارة وال�سناعةاريك�س ا�س . بي . ايه2625515

2770397
ميجا اديوكي�سن �سريف�س

 & مانيجمنت ليمتد
2011/9/25التجارة وال�سناعة

2870398
ميجا اديوكي�سن �سريف�س

 & مانيجمنت ليمتد
2011/9/25التجارة وال�سناعة

2970413
ميجا اديوكي�سن �سريف�س

 & مانيجمنت ليمتد
2011/9/26التجارة وال�سناعة

3070414
ميجا اديوكي�سن �سريف�س

 & مانيجمنت ليمتد
2011/9/26التجارة وال�سناعة

2012/2/11التجارة وال�سناعة�سركة املاجد للعود3172666

2012/2/11التجارة وال�سناعة�سركة املاجد للعود3272667
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مكتب دار املناقب لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة هدير ال�سرقية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

ال�سرقية  هدير  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  املناقب  دار  مكتب  يعلن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠١٠٤٥٤، 
ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/٣/١٦م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية عربي - محافظة الظاهرة 

 هاتف رقم:٩٩٧٧٥٢٨٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سحار للمعادن املن�سهرة )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م

يعلن مكتب فهد للمراجعة وتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سحار للمعادن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  حرة(  منطقة  )�سركة  املن�سهرة 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١2٣٣٥٥٣
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٩٧٤ ر.ب:٣١١ 
 هاتف رقم:٩٩٤٩٩٠١٨ - ٩٣٣٣٠٦٢٥ 

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 )١٣٩٣(

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاأ�سي�ش االأولى �ش.م.م

يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة تاأ�سي�ش االأولى 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١2٤٥٥٧، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٥٢٦  ر.ب:٣١١ 
 هاتف رقم:٩٩٧٠٦٥٩٩ 

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 اإمناء االأولى �ش.م.م

االأولى  اإمناء  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلن 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١٩٨٩٤، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٥٢٦  ر.ب:٣١١ 
 هاتف رقم:٩٩٧٠٦٥٩٩ 

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 )١٣٩٣(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سايل النور املتميزة - تو�سية

النور  اأ�سايل  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلن 
وللم�سفي  بالرقـم ١٣١٩٨٤٤،  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  تو�سية،   - املتميزة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٥٢٦  ر.ب:٣١١ 
 هاتف رقم:٩٩٧٠٦٥٩٩ 

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 االإك�سري النفي�ش �ش.م.م

يعلن مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة االإك�سري النفي�ش 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤٧٦٧٧، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٥٢٦  ر.ب:٣١١ 
 هاتف رقم:٩٩٧٠٦٥٩٩ 

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 )١٣٩٣(

مكتب اأركان م�سقط الوطنية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور جمان للتموين �ش.م.م

يعلن مكتب اأركان م�سقط الوطنية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة نور جمان للتموين �ش.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٥٥٩٥١، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة 

االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٩٦٣  ر.ب:١٣٢ 

 هاتف رقم:٩٥٩١٤٠٣٩ 
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 الروؤية احلديثة لالإعالن �ش.م.م

يعلن مكتب اأركان م�سقط الوطنية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الروؤية احلديثة لالإعالن 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٣١22٧٣، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٣٧٨  ر.ب:١٣١ 

 هاتف رقم:٩٥٩١٤٠٣٩ 
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 )١٣٩٣(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع البو�سعيدي املا�سية �ش.م.م

يعلن مكتب اأركان م�سقط الوطنية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع البو�سعيدي املا�سية 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٤١١٩٩، وللم�سفي وحـده حــــــق 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ش.ب:٣٧٨  ر.ب:١٣١ 

 هاتف رقم:٩٥٩١٤٠٣٩ 
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 االإتقان لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظويهر الذهبية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الظويهر الذهبية للتجارة 
وللم�سفي   ،١٠٩٤2٠٦ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
املنومة - والية ال�سيب - محافظة م�سقط

�ش.ب:٢٣  ر.ب:١٠٥ 
 هاتف رقم:٩٢٦٤٨٨٧٩ 

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 )١٣٩٣(

مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القدرة الفائقة للتجارة �ش.م.م
الفائقة  القدرة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  لتدقيق  احل�سابات  دار  مكتب  يعلن 
للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٥٤٩٠١، 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 - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب:٣٢٢  ر.ب:٣٣٩ 
 هاتف رقم:٩٩٠٥٥٢٠٠ 

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 البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط البانو�ش للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب البيان للتدقيق واملراجعة اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خط البانو�ش للتجارة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٥١٨2٤، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/٥/١٠م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �سحم - بناية بنك عمان العربي - الطابق االأول

�ش.ب:٧٠  ر.ب:٣١٩ 
 هاتف رقم:٢٦٨٥٧٠٨٨ - ٩٩٦٤٩٩٦٢  فاك�ش رقم:٢٦٨٥٧٠٨٧ 

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 )١٣٩٣(

مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القر�ش االأول �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة القر�ش االأول �ش.م.م،  يعلن مكتب االمتياز لتدقيق احل�سابات 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١٧٣2٦٤، 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 - محافظة �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

مكتب الفي�سل للتدقيق واال�ست�سارات املالية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل الدواح للتجارة �ش.�ش.و
يعلن مكتب الفي�سل للتدقيق واال�ست�سارات املالية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة تالل الدواح 
للتجارة �ش.�ش.و، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٥١٤٤٣٤٥، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/٤/2١م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بو�سر - اخلوير  - بناية �سما حفيت

�ش.ب:٣٣٨  ر.ب:١١٨
 هاتف رقم:٢٤٤٨٤١٠٧  فاك�ش رقم:٢٣٣٨٤٧٢٦ 

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 )١٣٩٣(

مكتب احل�سافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خالد لالإن�ساء والتعمري �ش.م.م
يقــوم  اأنـه  واالقت�سادية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  احل�سافة  مكتب  يعلن 
بت�سفـيــة �سركة خالد لالإن�ساء والتعمري �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/٣/2١م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٧٤٧٥٠٩ بالرقـم 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - والية بو�سر - محافظة م�سقط 

�ش.ب:١٧١  ر.ب:٦٢٠
 هاتف رقم:٢٤٤٨٦٠٧٣ - ٩٩٣٧٥٢٦٧ 

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 املتميزة خلدمات النفط �ش.م.م

يقــوم  اأنـه  واالقت�سادية  املالية  واال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  احل�سافة  مكتب  يعلن 
بت�سفـيــة �سركة املتميزة خلدمات النفط �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/٥/١١م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١2٦٠٣٣٧ بالرقـم 
فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
اخلوير - والية بو�سر - محافظة م�سقط  

�ش.ب:١٧١  ر.ب:٦٢٠
 هاتف رقم:٢٤٤٨٦٠٧٣ - ٩٩٣٧٥٢٦٧ 

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 )١٣٩٣(

مكتب جمان لال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دليل العمران للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  العمران  دليل  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  يعلن مكتب جمان لال�ست�سارات 
بالرقـم ١٠٤٦٣٨٩، وفقا  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  واملقاوالت �ش.م.م، 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2٠/١٠/١2م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 �ش.ب:٣١١٨  ر.ب:١١٢
 هاتف رقم:٢٤٥٦٥٠٠١ 

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 املع�سري للم�ساريع املتكاملة �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املع�سري للم�ساريع املتكاملة  يعلن مكتب جمان لال�ست�سارات 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١2٦٨٣٧، وفقا التفاق ال�سركاء 
اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2٠/١٠/١2م،  املوؤرخ 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر، 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 �ش.ب:٣١١٨  ر.ب:١١٢
 هاتف رقم:٢٤٥٦٥٠٠١ 

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 )١٣٩٣(

مكتب بيكر تلي اإم كى اإم )عمان(
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدولية للخدمات امليكانيكية �ش.م.م
للخدمات  الدولية  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  )عمان(  اإم  كى  اإم  تلي  بيكر  مكتب  يعلن 
امليكانيكية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٠٨٤٧٤، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/2/٤م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
روي - بناية م�سندم - جناح)ب( - الطابق الثاين - مكتب رقم:٢٠١

 �ش.ب:٩٩٤  ر.ب:١٠٠
 هاتف رقم:٢٤٧٩٧٤٤١ - ٢٤٧٨٧١٤٤ فاك�ش رقم:٢٤٧٩٦٦٦٠ 

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 دار االألباب ملراجعة وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز القرم التجاري �ش.م.م
يعلن مكتب دار االألباب ملراجعة وتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مركز القرم 
الـتجاري بالرقـم ١٠١٩٩٦٦، وفقا التفاق  اأمانة ال�سجل  التجاري �ش.م.م، وامل�سجلة لدى 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2٠/٩/22م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
الغربة اجلنوبية - والية بو�سر - محافظة م�سقط

 �ش.ب:٣٥٢١  ر.ب:١١٢
 هاتف رقم:٩٩٤٢٨٣٨٤ 

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 )١٣٩٣(

مكتب املهاد لال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�ش لالإن�ساءات �ش.م.م

يعلن مكتب املهاد لال�ست�سارات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة نا�ش لالإن�ساءات �ش.م.م، وامل�سجلة 
2٠2١/٤/١٨م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١٠٦٠٥١٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى 
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:
العذيبة - والية بو�سر - محافظة م�سقط

 �ش.ب:٨٠٠  ر.ب:١٣٠
 هاتف رقم:٩٢٢٣٥٤٥٢ - ٩٥٦١١٨٥٠ 

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

جـــورج ماثيـــو 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تروفـي وكـوفان �ش.م.م

اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  وكـوفان  تروفـي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ماثيو  جورج  يعلن 
وللم�سفي  2٠2٠/١١/٣٠م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ،١١٤٣١2٣ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي  وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية مطرح - محافظة م�سقط

 �ش.ب:١٤٨٨  ر.ب:١١٤ 
هاتف رقم:٢٤٧٠٨٦٢٦ - ٢٤٧٩٥٩٩٥ فاك�ش رقم : ٢٤٧٩٤٣٥٠

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 )١٣٩٣(

موؤ�س�سة االأعمال والتدقيق احلديثة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العنان املتحدة للتجارة - تو�سية
املتحدة  العنان  �سركة  بت�سفـيــة  تقــوم  اأنـها  احلديثة  والتدقيق  االأعمال  موؤ�س�سة  تعلن 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٣٧١٦٠، وفقا التفاق 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـده  وللم�سفية  املوؤرخ 2٠2١/٤/٨م،  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة - محافظة ظفار

 �ش.ب:٢٤٠٥  ر.ب:٢١١
 هاتف رقم:٩٢٩٢٣٠١٠  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

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الربعمي املتحدة للتجارة والت�سويق �ش.م.م

تعلن موؤ�س�سة االأعمال والتدقيق احلديثة اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة الربعمي املتحدة 
 ،22٠٠٠٨2 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  والت�سويق  للتجارة 
وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٤/٨م، وللم�سفية وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي 
التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــية  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة - محافظة ظفار

 �ش.ب:٢٤٠٥  ر.ب:٢١١
 هاتف رقم:٩٢٩٢٣٠١٠  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 )١٣٩٣(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الو�سول للتجارة �ش.م.م

تعلن موؤ�س�سة االأعمال والتدقيق احلديثة اأنـها تقــوم بت�سفـيــة �سركة الو�سول للتجارة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 2١٦٩٣٩٨، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠2١/٤/٨م، وللم�سفية وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــية  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى 

علــى العنوان االآتـي:
والية �ساللة - محافظة ظفار

 �ش.ب:٢٤٠٥  ر.ب:٢١١
 هاتف رقم:٩٢٩٢٣٠١٠  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

عبداللـه بن حمود بن �سعيد اخلاطري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عبداللـه ونا�سر اأبناء حمود بن �سعيد اخلاطري للتجارة - ت�سامنية

يعلن عبداللـه بن حمود بن �سعيد اخلاطري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عبداللـه ونا�سر 
ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  اخلاطري  �سعيد  بن  حمود  اأبناء 
الـتجاري بالرقـم ٥٠٥٦٠٠٤، وفقا التفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠١٨/٣/2١م، 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 بهالء - محافظة الداخلية 

 هاتف رقم:٩٥٥٦٠٦٢٣ 
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 )١٣٩٣(

عامر بن نا�سر بن الغفيلي ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكوثر العذب للتجارة �ش.م.م

العذب  الكوثر  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سيابي  الغفيلي  بن  نا�سر  بن  يعلن عامر 
للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٧٧٥٤٨، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠١٨/٧/١٥م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 �ش.ب:٩٤٦  ر.ب:١١١

 هاتف رقم:٩٩٥١٠٠٥٨ 
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

عفان بن خلفان بن عزيز االأخزمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة االأجواء املفتوحة للخدمات التجارية �ش.م.م

يعلـن عفان بن خلفان بن عزيز االأخزمي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة االأجواء املفتوحة 
للخدمات التجارية �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٨٥٥٩2، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٣(

مكتب الأرقام املتكاملة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ربوع العراقي املتحدة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن مكتب الأرقام املتكاملة لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ربوع العراقي 
املتحدة للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٣٠٥٨٠، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة ال�سريع املتحدة جللب الأيدي العاملة �ش.�ش.و

يعلـن مكتب الأرقام املتكاملة لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ال�سريع املتحدة 
جللب الأيدي العاملة �ش.�ش.و، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٠٠٦٨٨، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلليفي املتحدة - ت�سامنية

اخلليفي  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احل�سابات  لتدقيق  الباطنة  اأ�سواء  مكتب  يعلـن 
املتحدة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٥٤٠٢٠، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب العلوي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة نفط عمان ماتريك�ش للخدمات البحرية �ش.م.م

يعلـن مكتب العلوي لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة نفط عمان ماتريك�ش 
للخدمات البحرية �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٨٧٨٤٨، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٣(

مكتب مقبول اخلابوري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة اجلودة لالأعمال التجارية والإن�سائية �ش.م.م

يعلـن مكتب مقبول اخلابوري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  والإن�سائية  التجارية  للأعمال  اجلودة 

بالرقـــم ١٤٨٨٥٣٨، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلابوري للو�ساطة - تو�سية

يعلـن مكتب مقبول اخلابوري للمحاماة وال�ست�سارات القانونية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
اخلابوري للو�ساطة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٧٢٦٨، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب الدكتور �سرحان والدكتور �سعيد الري�سي للمحاماة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قافلة الرمال �ش.م.م

يعلـن مكتب الدكتور �سرحان والدكتور �سعيد الري�سي للمحاماة ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
عـــن   ،١١٢٥٧١٢ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  الرمال  قافلة 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سركة الديوان لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سغالت امليكانيكية للخدمات �ش.م.م

تعلـن �سركة الديوان لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة امل�سغلت امليكانيكية 
للخدمات �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٢٠٩٩١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٣(

�سيف بن حمد بن �سليمان اخلنب�سي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خنجر م�سقط للتجارة �ش.م.م

م�سقط  خنجر  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  اخلنب�سي  �سليمان  بن  حمد  بن  �سيف  يعلـن 

للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٦٤١٥١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نب�ش املعلومات �ش.م.م

املعلومات  نب�ش  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  �سليمان اخلنب�سي  بن  بن حمد  �سيف  يعلـن 

اأعــمال  اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٦٢٤٢٨، عـــن انتهاء  �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

�سامر بن �سليمان بن نا�سر العزري

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساحل الأزورد للتجارة �ش.م.م

يعلـن �سامر بن �سليمان بن نا�سر العزري ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �ساحل الأزورد للتجارة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٠٩٩١٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩٣(

�سليمان بن نا�سر بن �سامل العزري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 لل�سركة الفنية للخدمات الكهربائية واإلكرتونية والتجار �ش.م.م

للخدمات  الفنية  لل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  العزري  �سامل  بن  نا�سر  بن  �سليمان  يعلـن 

الكهربائية واإلكرتونية والتجار �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١٥٥٦٥٨٤، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي

خليفة بن عي�سى بن عامر الرحبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل جبال احلجر للتجارة �ش.م.م

يعلـن خليفة بن عي�سى بن عامر الرحبي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة معامل جبال احلجر 

انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٠٧٣٣٠٩،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�سفــي
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