
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1396(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

بتعديـــل بع�ض اأحك�م ق�نون �سرك�ت الت�أمني. مر�ســــوم �سـلط�نــــي رقـــم 2021/44 
بتعديل بع�ض اأحك�م ق�نون الت�أمني التك�فلي.  مر�ســــوم �سـلط�نــــي رقـــم 2021/45 

اأوامــر �سـاميــة مبنــح اأو�سمــة
                            ديوان البالط ال�سلطاين
                           املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــ�م.
قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                                            وزارة العــدل وال�سـوؤون القانونيـة
قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2021/53   �ســ�در فـي 2021/6/14 بتخويل �سفة ال�سبطية 

الق�س�ئية لبع�ض موظفـي وزارة ال�سحة.
                                                           وزارة الرثوة الزراعـية وال�سمكية وموارد املياه
قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــم 2021/117   �ســ�در فـي 2021/6/13 بحظر ا�سترياد الأ�سم�ك 
احلية من مق�طعة اأ�ستوبي )Stouby( فـي مملكة 

الدمن�رك.
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اإعـــــــــــــالنـات ر�صــــــــميـــــــــــة    
                                    وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�صتثمار

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

                                                االأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�صــات
اإعــــالن عــــن طــــرح املناق�ســـات اأرقام 16و 17و 2021/18.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة العرب العاملية للتجارة �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإيوان الدولية �ش.م.م. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البا�سم اجلديدة للتجارة واملقاولت �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الزاهر للم�ساريع التنموية �ش.�ش.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال رملة خيلة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مدينة ال�سخور الذهبية �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رائع العاملية لال�ستثمار �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع التعمري لالإن�ساءات �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع جمان لالأعمال �ش.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبا العاملية �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الإلهام احلديثة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلر اجلديدة للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو محمد احلمادي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ستقبل احل�سارة للخدمات الفنية �ش.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـيـــة ل�سركــــة علي و�سلطان للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برهان ال�سرقية للتجارة �ش.م.م.



اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة الرتابط املتني للتج�رة - تو�سية.
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة اآف�ق ال�سروق للتج�رة �ض.م.م. 

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة دار العب�قرة للتج�رة - تو�سية.
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة جوهرة العذيبة احلديثة - ت�س�منية.

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة خط البلة للتج�رة واملق�ولت - تو�سية.
محمد  واأنور  الزدج�يل  عي�سى  ط�رق  ل�سركة  الت�سفـية  اأعم�ل  انته�ء  عن  اإعالن 

الزدج�يل للتج�رة - ت�س�منية.
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة اأبو ه�جر الوطنية - تو�سية.

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة ن��سر �سعيد اله�جري و�سرك�ه للمق�ولت �ض.م.م.
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة برك�ت املدينة العق�رية �ض.م.م.

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة �سواحل ال�سيب - تو�سية.
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة النجم اجلديد الدويل �ض.م.م.

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة طريق الأخوة للتج�رة - ت�س�منية.
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة مزن ال�سرقية الع�ملية للتج�رة �ض.م.م.

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة املهنية للخدم�ت الفنية �ض.م.م.

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة ربوع الفليج الع�ملية - ت�س�منية.
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة قي�ض اخلنجي و�سرك�ه �ض.م.م.

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة جند للخدم�ت والتوريدات �ض.م.م.
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة احللول الدولية املتك�ملة �ض.م.م.
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة التوليب للتج�رة املتميزة �ض.م.م.

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة ال�سليمي الدولية للتج�رة واملق�ولت - ت�س�منية.
اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة الثقة العق�رية �ض.م.م.

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة �سقر احلوراء للتج�رة واملق�ولت �ض.م.م.

اإعالن عن انته�ء اأعم�ل الت�سفـية ل�سركة م�س�ريع اأبو خ�لد ال�سعيدي للتج�رة - تو�سية.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1396(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2021/44

بتعديل بع�ض اأحكام قانون �سركات التاأمني

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون �سركات التاأمني ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12، 

وعلى املر�سـوم ال�سلطاين رقم 2004/90 بنقل اخت�سا�سات التاأميـن من وزارة التجـارة وال�سناعة 
اإلى الهيئة العامة ل�سوق املال،

وبعد العر�س على جمل�س عمان،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

جترى التعديالت املرفقة على قانون �سركات التاأمني، امل�سار اإليه.

املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة، اأو يتعار�س مع اأحكامها.

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي:   6  من ذي القعدة �سنـة 1442هـ

املـوافــــق: 17 من يونيــــــــــــو �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1396(

تعديالت على بع�ض اأحكام قانون �سركات التاأمني

املــادة ) 1 (

ي�ستبدل بن�سي املادتني )1، 42( من قانون �سركات التاأمني امل�سار اإليه، الن�سان الآتيان:

املـــادة )1(

ي�سري هذا القانون على ال�سركات التي متار�س داخل حدود �سلطنة عمان ن�ساطا اأو اأكرث 

من اأن�سطة التاأمني الآتية:

اأول: التاأمني العام، وينق�سم اإلى الفروع الآتية:  

1- التاأمني على امل�سوؤولية: وي�سمل التاأمني على م�سوؤولية رب العمل، وامل�سوؤولية 

تاأمينات  واأي  املهنية،  وامل�سوؤولية  املنتجات،  عن  الناجتة  وامل�سوؤولية  العامة، 

اأخرى تقع �سمن هذا الفرع.

2- التاأمني �سد اإ�سابات العمل: وي�سمل التاأمني على املخاطر الناجمة عن اإ�سابة 

املوؤمن عليه فـي مكان عمله اأو اإ�سابته باأمرا�س مهنية، واأي تاأمينات اأخرى 

تقع �سمن هذا الفرع.

املتعلقة  وامل�سوؤوليات  اخل�سائر  على  التاأمني  وي�سمل  املركبات:  على  التاأمني   -3

باملركبات، وي�ستثنى من ذلك خماطر النقل.

4- التاأمني على املمتلكات: وي�سمل التاأمني على اخل�سائر الناجتة عن احلريق، 

تاأمينات  واأي  وال�سطرابات،  الطبيعية،  والظواهر  والنفجارات،  وال�سرقة، 

اأخرى تقع �سمن هذا الفرع. 

5- التاأمني البحري: وي�سمل التاأمني على الب�سائع املنقولة بحرا وهياكل ال�سفن 

وامل�سوؤوليات، واأي تاأمينات اأخرى تقع �سمن هذا الفرع.

جتاه  وامل�سوؤوليات  الطائرات،  اأج�سام  على  التاأمني  وي�سمل  الطريان:  تاأمني   -6

الركاب، والغري، والب�سائع املنقولة جوا، واأي تاأمينات اأخرى تقع �سمن هذا 

الفرع.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1396(

7- تاأمني النقل الربي: وي�سمل التاأمني على الأخطار املت�سلة بالنقل الربي من 

بداية النقل حتى جهة الو�سول وامل�سوؤوليات، واأي تاأمينات اأخرى تقع �سمن 

هذا الفرع.

البرتوكيميائية،  واملن�ساآت  النفطيـة،  املن�ساآت  على  التاأمني  وي�سمل  الطاقـة:  تاأمني   -8  

ومن�ساآت الطاقة الأخرى، واأي تاأمينات اأخرى تقع �سمن هذا الفرع.

9- التاأمني الهند�سي: وي�سمل التاأمني على اأخطار املقاولني، واأخطار الرتكيب 

تاأمينات  واأي  الآلت،  وتلف  والإلكرتونية،  الكهربائية  والأجهزة  والإن�ساءات 

اأخرى تقع �سمن هذا الفرع.

10- التاأميــــن على الأخطـــار الإلكرتونيــــة )ال�سيربانــــي(: وي�سمــــل التاأميــــن علــــى 

الإلكرتونية،  الهجمات  من  والبيانات  والربامج  وال�سبكات  الأنظمة  حماية 

واأي تاأمينات اأخرى تقع �سمن هذا الفرع.

11- التاأمينـــات الأخـــرى: وي�سمــــل التاأمني علــى احلـــوادث ال�سخ�سيـــة التي تقع 

وال�سرقة،  وال�سطو  الأمانة،  اإ�ساءة  اأو  و�سمان  واحدة،  ميالدية  �سنة  خالل 

ونقل النقود، وك�سر الزجاج، وال�سفر، واأي تاأمينات اأخرى ل تندرج حتت اأي 

فرع من الفروع ال�سابقة.

ثانيا: التاأمني ال�سحي، وينق�سم اإلى الفروع الآتية: 

1- التاأمني على التكاليف الطبية والأدوية وجميع اخلدمات وامل�ستلزمات الطبية 

والعالجية، واإدارة الربامج الطبية.

2- التاأمني �سد اإ�سابات العمل: وي�سمل التاأمني على املخاطر الناجمة عن اإ�سابة 

املوؤمن عليه فـي مكان عمله اأو اإ�سابته باأمرا�س مهنية، واأي تاأمينات اأخرى 

تقع �سمن هذا الفرع.

واحدة:  ميالدية  �سنة  خالل  تقع  التي  ال�سخ�سية  احلوادث  على  التاأمني   -3

وي�سمل التاأمني على حالت الوفاة العر�سية، والعجز الدائم الكلي، اأو العجز 

اجلزئي اأو العجز املوؤقت، واأي تاأمينات اأخرى تقع �سمن هذا الفرع.
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ثالثا: التاأمني على احلياة والدخار، وينق�سم اإلى الفروع الآتية:

1- التاأمني على احلياة، وي�سمل الآتي: 
 اأ-  عمليات التاأمني التي تتعلق باآثار الوفاة، والعجز الدائم الكلي، اأو اجلزئي، 

اأو العجز املوؤقت. 
ب- عمليات التاأمني �سد املخاطر التي يتعر�س لها الأ�سخا�س املوؤمن عليهم 
عن اإ�سابات نتيجة حلـــادث اأو حلـــادث من نـــوع حمـــدد، اأو الوفـــــاة نتيجة 
حلـــادث،  اأو حلـــادث من نوع حمــدد، اأو الإ�سابة بعجز نتيجة ملر�س من نوع 
حمدد، متى ن�س فـيها �سراحة على اأنها �سارية املفعول ملدة ل تقل عن )5( 
اأو ملدة غري حمدودة، حتى لو مل ين�س فـيها �سراحة على  خم�س �سنوات 
جواز اإنهائها من جانب املوؤمن قبل انق�ساء مدة )5( خم�س �سنوات من بدء 
العمل بها، اأو ن�س فـيها على اأنها قابلة لالإنهاء قبل انتهاء املدة املذكورة، 

وذلك فـي بع�س الأحوال اخلا�سة فقط طبقا ملا هو مذكور فـيها.  
2- التاأمني على احلياة والدخار: وي�سمل عمليات التاأمني التي يدفع مبوجبها 
املوؤمن مبلغـا اأو مبالـــغ، مبا فـيها ح�سيلــــة الدخار، فـي تاريخ لحــــق مقابـــل 

ما يدفعه املوؤمن له من ا�سرتاكات.
احلياة  تاأمني  فروع  وي�سمل  الأخرى:  والدخار  احلياة  على  التاأمني  فروع   -3

والدخار الأخرى التي ل تندرج �سمن اأي فرع من الفرعني ال�سابقني. 
املــادة )42(

مع عدم الإخالل باأحكام املواد )40، 41، 43، 44، 45( من هذا القانون، حتل �سركة التاأمني 
التي متار�س اأعمال التاأمني العام اأو ال�سحي فـي احلالت املن�سو�س عليها فـي املادة )40( 

من قانون ال�سركات التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 18/ 2019. 
املــادة ) 2 (

وبعبارة  ال�سحـــي(،  التاأميـن  اأو  العـــام  )التاأميــن  عبـــارة  العام(  )التاأمني  بعبارة  ي�ستبدل 
اأينما وردتا  العادية( عبارة )التاأمني على احلياة والدخار(، وذلك  )التاأمني على احلياة 

فـي قانون �سركات التاأمني امل�سار اإليه.  
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املــادة ) 3 (
جديــدة  مادة  اإليــــه،  امل�سار  التاأمني  �سركات  قانون  من  )متهيد(  الأول  الباب  اإلى  ت�ساف 

برقم )1( مكررا، يكون ن�سها الآتي:

املـــادة )1( مكررا

ت�سمل كلمة )تاأمني( الواردة فـي هذا القانون عمليات اإعادة التاأمني.

املــادة ) 4 (
يكون  مكررا،   )4( برقم  جديدة  مادة  لهم(  املرخ�س  )املوؤمنون  الثاين  الباب  اإلى  ت�ساف 

ن�سها الآتي:

املـــادة )4( مكررا

بتمويل  املتعلقة  ذاتها  الر�سوم  ال�سحي  للتاأمني  املبا�سرة  الأق�ساط  جملة  على  ينطبق 

املبا�سرة  التاأمني، والإ�ســراف والرقابـــة املفرو�سة عن جملـــة الأق�ساط  �سندوق طوارئ 

ال�سمانات  متطلبات  كافة  ال�سحي  التاأمني  وثائق  على  ت�سري  كما  العامة،  للتاأمينات 

ا�سم  يحمل  منف�سل  ب�سكل  تقدميها  يتم  اأن  على  العامة،  للتاأمينات  املالية  واحل�سابات 

جمموعة التاأمني ال�سحي.

املــادة ) 5 (
ت�ساف اإلى الباب اخلام�س )�سلطات الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال اأو الهيئة 

العامة ل�سوق املال( من قانون �سركات التاأمني امل�سار اإليه، مادة جديدة برقم )38( مكررا، 

ن�سها الآتي:

املـــادة )38( مكررا

ي�سدر الرئي�س التنفـيذي للهيئة العامة ل�سوق املال قرارا بتنظيم اأن�سطة �سركات التاأمني 

ال�سحي.

املــادة ) 6 (
تلغى املادة )61( من قانون �سركات التاأمني امل�سار اإليه.
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2021/45

بتعديل بع�ض اأحكام قانون التاأمني التكافلي

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون التاأمني التكافلي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/11، 

وبعد العر�س على جمل�س عمان،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

جترى التعديالت املرفقة على قانون التاأمني التكافلي امل�سار اإليه.

املــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة، اأو يتعار�س مع اأحكامها.

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي:   6  من ذي القعدة �سنـة 1442هـ

املـوافــــق: 17 من يونيــــــــــــو �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت على بع�ض اأحكام قانون التاأمني التكافلي

اإليـــه،  امل�ســار  التكافلي  التاأمني  قانـــون  من  و)41(،  و)9(،   ،)3( املـــواد  بن�سو�ص  ي�ستبــدل 

الن�سو�ص الآتية:

املــادة )3(

تكون اأن�سطة التاأمني التكافلي على النحو الآتي:

1- فرع التاأمني التكافلي العائلي.

2 - فرع التاأمني التكافلي العام.

3 - فرع التاأمني التكافلي ال�سحي.

وتبني الالئحة املق�سود بالفروع وفئات الأن�سطة التي ي�سملها كل منها.

املــادة )9(

يجب على ال�سركة احل�سول على ترخي�ص ملزاولة كل فرع من فروع التاأمني التكافلي. 

كما يجب عليها احل�سول على موافقة كتابية من الهيئة مبزاولة فئات الأن�سطة التي 

تندرج حتت الفرع املرخ�ص لها به.

املــادة )41(

يجب على ال�سركة املرخ�ص لها مبزاولة اأن�سطة التاأمني التكافلي العام اأو اأن�سطة التاأمني 

التكافلي ال�سحي متى طلبت الهيئة ذلك، اإجراء تقييم اكتواري ملركزها املايل، واإعداد 

تقرير فـي هذا ال�ساأن معتمد من اخلبري الكتواري، وتقدميه اإليها، وذلك على النحو 

الذي تبينه الالئحة.
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اأوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة

مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة
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ديـوان البـالط ال�سلطانــي

املرا�ســم ال�سلطانيــة

اأمــر منــح و�ســام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثــم بن طــارق املعظــم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

مبنــح و�سام التكرمي ملعايل الدكتور/ علي بن عبداخلالق القرين، املدير العام ملكتب الرتبية 

العربي لـدول اخلليــج )�سابقــا(، وذلك تقديـــرا مـن لـــدن جاللتـــه - اأيده اللـه - جلهـــــوده 

واإ�سهاماته الطيبة فـي خدمة العمل الرتبوي على امل�ستوى اخلليجي.

وقــــد �ســـدر اأمــر املنــح بتاريــخ 3 مــن ذي القعدة 1442هـ ، املوافــــــق 14 مـن يونيو 2021م.
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وزارة العــدل وال�شــوؤون القانونيــة

قــرار وزاري

رقـــم 2021/53 

بتخويل �شفة ال�شبطية الق�شائية لبع�ض موظفـي وزارة ال�شحة

ا�ستنادا اإلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/9٧، 
واإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة ال�سيدلة واملوؤ�س�سات ال�سيدلنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم 2015/35،
واإلى قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقم ٧5/2019،
ال�سيدلنية  واملوؤ�س�سات  ال�سيدلة  تنظيم مزاولة مهنة  لقانون  التنفـيذية  الالئحة  واإلى 

ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2020/113،
لبع�ض موظفـي  الق�سائية  ال�سبطية  بتخويل �سفة  رقم 2009/9٧  الوزاري  القرار  واإلى 

وزارة ال�سحة،
واإلى القرار الوزاري رقم 2010/135 بتخويل �سفة ال�سبطية الق�سائية لبع�ض موظفـي 

وزارة ال�سحة،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.  

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يخـــول �ساغلــو الوظائـــف الآتيـــــة فـــي وزارة ال�سحــــة - كـــل فـي نطـــاق اخت�سا�ســه - �سفـــة 
ال�سبطية الق�سائية فـي تطبيق قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب واملهن الطبية امل�ساعدة 

امل�سار اإليه، واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفـيذا لأحكامه:
    - مدير عام املديرية العامة للموؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة.

- مدير دائرة املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة فـي املديريات العامة للخدمـــات ال�سحيــة 
فـي املحافظات.

املوؤ�س�ســـات ال�سحيــــة اخلا�ســــــة  فـــي دائــــــرة  - رئيـــ�ض ق�ســـم الإ�ســـــراف والرتاخيــــ�ض 
فـي املديريات العامة للخدمات ال�سحية فـي املحافظات.
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العامـــة ملراقبـــة ومكافحة  املديريـــة  العــدوى فـي  الرقابـــة ومكافحـــة  دائـــرة  - مديـر 
الأمرا�ض.

- مديــر دائـــرة الرتاخيــ�ض وتقويـــم املوؤ�س�ســات ال�سحية اخلا�سة فـي املديرية العامة 
للموؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة.

للموؤ�س�سات  العامة  املديرية  فـي  ال�سحيــة  املهــن  الرتاخيـــ�ض وتقويـم  دائــرة  - مدير 
ال�سحية اخلا�سة.

املــادة الثانيــــة 

يخول �ساغلو الوظائف الآتية فـي وزارة ال�سحة - كل فـي نطاق اخت�سا�سه - �سفة ال�سبطية 
الق�سائية فـي تطبيق قانون تنظيم مزاولة مهنة ال�سيدلة واملوؤ�س�سات ال�سيدلنية امل�سار 

اإليه، واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفـيذا لأحكامه:
 - مدير عام املديرية العامة لل�سيدلة والرقابة الدوائية.

- مدير دائرة الرتاخي�ض ال�سيدلنية فـي املديرية العامة لل�سيدلة والرقابة الدوائية.

لل�سيدلة  العامة  املديرية  فـي  ال�سيدلنية  املوؤ�س�سات  وتقومي  متابعة  ق�سم  رئي�ض   -
والرقابة الدوائية.

- رئي�ض ق�سم تراخي�ض املوؤ�س�سات ال�سيدلنية.

- ال�سيادلة فـي املديرية العامة لل�سيدلة والرقابة الدوائية.

املــادة الثالـثــــة

يلغى القراران الوزاريان رقما 2009/9٧، و 2010/135 امل�سار اإليهما.

املــادة الرابعــة

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

�شـدر فـي :  3  من ذي القعدة 1442هـ
املـوافــــق : 14 من يونيـــــــــــــو 2021م                                                   

د. عـبدالـله بن حممد بن �شعيد ال�شعيدي

                                                  وزيـــــــــــر العـــــــــــــدل وال�ســــــــــــوؤون القانونيـــــــــــــة
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وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

قــرار وزاري

رقـــم 2021/117 

بحظر ا�سترياد الأ�سماك احلية 

من مقاطعة اأ�ستوبي )Stouby( فـي مملكة الدمنارك

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,
اأنواع الأ�سماك احلية  واإلى تو�سية اجلهة البيطرية املخت�سة ب�ساأن حظر ا�سترياد بع�ض 
ومنتجاتها وم�ستقاتها وخملفاتها من مقاطعة اأ�ستوبي )Stouby( فـي مملكة الدمنارك,

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

املــادة الأولـــــى 

يحظر ا�سترياد الأ�سماك احلية الواردة فـي الف�سل 2/1/10 من القانون ال�سحي للحيوانات 
املائية ال�سادر من املنظمة العاملية ل�سحة احليوان )OIE( ومنتجاتها وم�ستقاتها وخملفاتها 
من مقاطعــة اأ�ستوبـــي )Stouby( فـي مملكـــة الدمنــارك , وذلك حليـن زوال �سبـــب احلــــظر 
للقانــون  وفقا  واملجهـزة  املعاملــة  املنتجات  ذلك  من  وت�ستثنى  ال�ساأن,  بهذا  قرار  و�سدور 

ال�سحي للحيوانات املائية امل�سار اإليه.

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: 2  / 11/ 1442هـ
املـوافــــق: 13 /  6  /2021م

د . �سعـــــود بن حـمــود بن اأحمـــد احلب�ســي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

-23-





اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويــج اال�ستثمار
اإعــــــــالن

املقبولة وفقا لأحكام  التجارية  الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات  امللكية  تعلن دائرة 
ال�سادر  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  التجارية  العالمات  )نظام(  قانون 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 137069
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املاأكولت وامل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن هالل لال�ستثمار 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 703 ر.ب: 111, �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141147
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتاجر  بالتجزئة فـي  البيع  الطبيعية,  املتخ�س�سة لالأع�ساب  املتاجر  بالتجزئة فـي  البيع 
املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور, البيع بالتجزئة فـي 

املتاجر املتخ�س�سة للع�سل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نا�سر بن �سعيد بن نا�سر اجلابري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143309

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سواطي البحار احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/2/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143342

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التدريب والتاأهيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوبال لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/2/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )1396(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143415

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات, )تعبئة واإنتاج وجتارة املياه الطبيعية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سقيا للتطوير واخلدمات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143716

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج وتعبئة مياه ال�سرب املعباأه فـي عبوات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روؤية املتحدة للتنمية وال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 143957

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برادات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدارين للتجارة والإن�ساء

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144095

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة املن�سوجات والأقم�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احل�سنات للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/3/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144114

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فهد ومنى للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 117 ر.ب: 525, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/3/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144466

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املايك )ملحقات الكمبيوتر( )اإك�س�سوارات وقطع غيار وزينة وخدمات الكمبيوتر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذئب الأ�سطوري

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/3/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1396(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144467

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع قطع الغيار اجلديدة للمركبات �ساحنات, اأ�سقف �سيارات, �سال�سل لل�سيارات, �سا�سيهات 

�سيارات, اأجهزة اإنذار رجوع املركبات اإلى اخللف, طائرات نقل, زوارق عبور, حامالت حقائب 

للمركبات, اإطارات لعجالت املركبات, �سمامات لإطارات العربات, دواليب عربات النقل فـي 

املناجم, دراجات هوائية, م�ساند للدراجات الهوائية, عربات نقل لعربات ال�سكك احلديدية, 

مرابط مرا�سي القوارب, واقيات وحل, نقالت اأكيا�س, عربات ملن�ساآت النقل الكبلي, عربات 

بيوت  للمركبات,  اأغطية  املركبات,  ملكائن  اأغطية  مركبات,  عجالت  للذخائر,  مركبات, 

متنقلة على هيئة مركبات كبرية, مقطورات مركبات, علب مرافق لأجزاء املركبات الربية 

بخالف اخلا�سة باملكائن, اأحزمة اأمان ملقاعد املركبات, �سرات عجالت املركبات, �سال�سل 

للدراجات الهوائية, كرا�سي مدولبة, نوافذ للمركبات, اأغطية واقية للدراجات الهوائية, 

مكابح  املركبات,  لإطارات  �سمامات  العجالت,  ملحاور  اأغطية  للمركبات,  حقائب  �سبكات 

للمركبات  مكائن  مربدة,  مقطورات  مربدة,  مركبات  الدولب,  ل�سرة  �سنابر  للمركبات, 

الربية, جماذب قوارب ال�سباق, اأغطية ملقاعد املركبات, كوات نوافذ �سغرية فـي الطائرات, 

اإطارات �سيارات, اأج�سام �سيارات, واقيات �سدمات لل�سيارات, خممدات ال�سدمات لل�سيارات, 

اأج�سام للمركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راد التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/3/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1396(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144476

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوية لالأغرا�س الب�سرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميناجني لل�سناعات الدوائية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144477

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة العطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نفحات ال�سرق للعطور

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/3/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144492

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم ومقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برجمة الذكاء ال�سطناعي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/3/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144493

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برادات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برجمة الذكاء ال�سطناعي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/3/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )1396(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144557

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ثمار اجلوز فواكه, ق�سور جوز الهند, جوز الهند.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو الق�سام الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/3/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144589

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأجهزة حا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة الو�سائط املتعددة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/3/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )1396(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144798

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالة ريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ستثمار العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144844

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باملزاد العلني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ابن طالب البلو�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )1396(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144848

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سدف الأولى العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144851

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تغليف ال�سلع, ت�سليم الب�سائع, خزن الب�سائع, التخزين, النقل, تغليف الب�سائع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن هزمي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/4
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اجلريدة الر�سمية العدد )1396(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144852

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مغ�سلة مالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قو�س وجلات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144889

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للذهب واملجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممد بن حمدان بن حممد ال�سيخ وولده للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144925

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النمارق امل�سفوفة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب:315 ر.ب:157, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144954

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مراقبة اأجهزة الأمان والإنذار �سد ال�سرقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برج الأبرار للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/7

 

 

-39-



اجلريدة الر�سمية العدد )1396(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144958

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س الريا�سية بيع الأحذية الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأعايل اأجدير

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144977

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حممد بن زايد بن بخيت �سامل خوار للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145006

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليل فوزية العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145008

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سفا�س الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145012

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوكولتة وحلويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كور ال�ساملة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145026

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سال�سل الذهبية ال�ساملة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145045

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جموهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روعة جمان للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145047

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فجر خور ال�سيابي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145048

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد غذائية للحيوانات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احل�سان الأ�سود الأ�سيل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145049

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستح�سرات التجميل والعطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد مر�سد و�سركاءه للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145050

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفوح املنومة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145079

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم وجبات وم�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نغم املتحدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145105

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحاري اجلزيرة الرائدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145109

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل بال�سيارات, النقل, نقل ركاب, النقل ب�سيارات الأجرة, نقل امل�سافرين, خدمات قيادة 

ال�سيارات, خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع, معلومات النقل, احلجز للنقل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بلقي�س اليعقوبية لالأعمال وامل�ساريع

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145227

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رخام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماذاف لالأ�سطح )�سركة منطقة حرة(

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145252

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات, مياه معدنية م�سروبات, مياه معدنية للموائد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإجادة التامة لتقنية وتطوير امل�ساريع والتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/19

-47-



اجلريدة الر�سمية العدد )1396(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145309

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآي�س كرمي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جليد الثلج للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145324

فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األواح حديدية، بلط معدين للأ�سقف، مقاب�ض معدنية للأبواب، بوابات معدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو حممد ال�ساخمة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145325
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مبيدات حيوية, غ�سول للما�سية مبيدات ح�سرات, م�ستح�سرات لعالج احلروق, م�ستح�سرات 
اأمالح لغايات طبية, �سمادات جراحية,  اأ�سفنجية,  م�سادة لالأمرا�س الفطرية, �سمادات 
م�سهلة,  اأدوية  ال�سيدلية,  لالأغرا�س  كالبتو�س  �سيدلنية,  لغايات  الكافور  �سجر  اأوراق 
دهون لغايات بيطرية, دهن للحلب, طاردات ح�سرات, غ�سول للحيوانات مبيدات ح�سرات, 

م�ستح�سرات بيطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلريات للخدمات والتنمية الزراعية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145335
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

راووقات اأباريق, كهربائية للقهوة, مكنات كهربائية ل�سنع القهوة, كب�سولت القهوة, فارغة, 
القهوة الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حوى الرائدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145352

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة وتوجيه الأعمال املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأوراق الأنيقة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية �سحار , حمافظة �سمال الباطنة, �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145537

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)تاأجري لف�ساتني الأعرا�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيدق الزهور للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145538

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باجلملة ملنتجات  املتاجر املتخ�س�سة للحوم ومنتجات اللحوم,  البيع بالتجزئة فـي 

اللحوم الطازجة واملربدة واملثلحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نعمة العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/4/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145614

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية والرتفـية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سندوق الدويل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145650

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع زينة واإك�س�سوارات املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دوافع امل�ستقبل للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145672

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب, خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم املوؤقتة 

اأو املتنقلة الكانتينات, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, خدمات مطاعم 

تقدمي الوجبات اخلفـيفة, خدمات مطاعم وا�سوكو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلطوات املبتكرة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145675

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعلة النور للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145686

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل, عطور, بخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القنا�س العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/6

-53-



اجلريدة الر�سمية العدد )1396(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145731

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التجارية لرتخي�س  الإدارة  العامة, معاجلة  العالقات  وا�ست�سارات تنظيمية,  اأعمال  اإدارة 

الكفاية,  فـي  التجارية, خدمات اخلرباء  املعلومات  وكالت  الغري, خدمات  �سلع وخدمات 

درا�سات ال�سوق, تق�سي احلقائق فـي الأعمال, جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب, 

تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب, خدمات الو�ساطة التجارية, ال�ست�سارة ب�ساأن 

املوؤ�س�سات,  مع  التوا�سل  خدمات  العامة,  العالقات  جمال  فـي  الت�سال  ا�سرتاتيجيات 

خدمات ال�سغط التجاري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تدقيق

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145887

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقدمي امل�سروبات ال�ساخنة والباردة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العيــون العربيــة املتحــدة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/19

-54-



اجلريدة الر�سمية العدد )1396(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145903
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأن�سوفة  �سمك  لالأكل,  �ساحلة  دهون  للطعام,  بي�س  زلل 
ال�سوكولته,  لب  زبدة  زبدة,  ال�سوداين,  الفول  زبدة  احلي,  غري 
�سوداء,  مهلبية  بي�س,  زلل  الزبدة,  كرمية  الهند,  جوز  زبدة 
حلوم  حمفوظة,  فواكه  اللحم,  مرق  لإعداد  م�ستح�سرات  مرق, 

للطعام,  لفت  زيت  جمفف,  هند  جوز  امللفوف,  خملل  مقلية,  بطاطا  رقائق  مطبوخة, 
خ�سراوات  حمفوظة,  خ�سراوات  خملل,  خيار  زبيب,  �سوربات,  مربيات,  املرق,  مركزات 
األبان, جبنة, فواكه مثلجة,  مطبوخة, خ�سراوات جمففة, زيوت للطعام, ق�سدة منتجات 
كروكيت, ق�سريات غري حية, متور, حليب, �سرائح �سمك طرية فـيلية, اأنفحة خمرية اللنب 
�سمك  حلوم,  فواكه,  لب  الفواكه,  جلي,  هالم  مطبوخة,  فواكه  العجل,  معدة  غ�ساء  من 
للطعام, مواد دهنية  للطعام, مربى زجنبيل, فول �سويا حمفوظ  غري حي, جلي هالم, 
ف�سيخ,  �سمك  اخلبز,  ل�سرائح  دهن  على  حتتوي  خماليط  لالأكل,  �ساحلة  دهون  ل�سنع 
�سرطانات بحرية غري حية, زيت ذرة للطعام, زيت لب النخيل للطعام, زيت �سم�سم, حمار 
لنب  بي�س,  �سفار  جنبون,  املقدد  اخلنزير  فخد  حلم  للطعام,  ال�سمك  غراء  حي,  غري 
رائب, م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات, ع�سري خ�سراوات للطبخ, خال�سات حلوم, كفـري 
م�سروب من احلليب, كومي�س م�سروب من احلليب, م�سروبات احلليب يكون احلليب هو 
ال�سائد فـيها, لنب خمي�س, منتجات احلليب, جراد البحر ال�سائك غري حي, حلم خنزير 
اأ�سماك  مملح, عد�س حمفوظ, �سمن نباتي, مربى فواكه, نخاع عظم احليوانات للطعام, 
بي�س,  حم�سرة,  مك�سرات  للطعام,  نخيل  زيت  احلي,  غري  البحر  بلح  حية,  غري  ق�سرية 
بي�س م�سحوق, عجينة حلم الكبد, ب�سل حمفوظ, زيتون حمفوظ, زيت زيتون للطعام, 
زيت عظام معد لالأكل, بكتني لأغرا�س الطهي, خملالت, بازلء حمفوظة, �سجق, حلوم 
�سلطات  خ�سراوات,  �سلطات  بندورة,  معجون  ال�سوربة,  لإعداد  م�ستح�سرات  مملحة, 
زيت  للطبخ,  بندورة  ع�سري  تونا,  �سمك  للطعام,  ما�سية  دهن  �سلمون,  �سردين,  فواكه, 
اأمالح جينية  للطعام, كرو�س معدة, حلوم دواجن غري حية, ق�سور فواكه,  ال�سم�س  دوار 
لأغرا�س الطهي, لوز مطحون, فول �سوداين حم�سر, فطور حمفوظة, دهن جوز الهند, 
زيت جوز الهند للطعام, بقول حمفوظة, حلم الكبد, منتجات غذائية من ال�سمك, رقائق 
فواكه, غبار طلع معد كمادة غذائية, �سمك حمفوظ, حلوم حمفوظة, توفو فول �سويا 
معلبة,  حلوم  معلبة,  فواكه  معلب,  �سمك  لالأكل,  �سالح  بي�س  خمفوقة,  ق�سدة  خممر, 
فطائر بطاطا مقلية, �سمك مملح, خ�سراوات معلبة, عجينة �سجق, رقائق بطاطا, هري�س 
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تفاح, توت بري مطبوخ بال�سكر, طحينة عجينة بذور ال�سم�سم, حم�س معجونة احلم�س, 
خممرة  خ�سار  اأطعمة  اللنب,  روب  الفواكه,  اأ�سا�سها  خفـيفة  اأطعمة  حمفوظ,  �سبهوان 
املح�سرة,  ال�سم�س  عباد  بذور  حمفوظ,  فلفل  اأجفار  خمفوق,  حليب  �سويا,  لنب  كم�سي, 
الأ�سماك  تفريخ  اخل�سراوات,  من  مو�س  الكحويل,  غري  البي�س  �سراب  )�سمك(,  مو�س 
املح�سرة, ثوم )حمفوظ(, حليب زليل, زيت بذر الكتان معد لالأكل, رقائق البطاطا قليلة 
الد�سم, لي�ستني لأغرا�س الطهي, خمائر )احلليب( لأغرا�س الطهي, حليب مركز, عجينة 
كو�سى, عجينة باذجنان, لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي, لنب اللوز لال�ستعمال 
املطبخي, لنب الأرز, حت�سريات من الفواكه املعاجلة, حليب جمفف, ياكيتوري, مك�سرات 
املطبخي,  لال�ستعمال  ليمون  ع�سري  فالفل,  معالج,  بندق  منكهة,  مك�سرات  م�سكرة, 
دوغ,  للكورن  نقانق  دوغ,  للهوت  نقانق  بطاطا,  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات,  اأ�سا�سه  معجون 
زيت فول ال�سويا للطعام, بدائل احلليب, حليب اللوز, حليب الفول ال�سوداين, حليب جوز 
الهند, م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز, م�سروبات اأ�سا�سها حليب الفول ال�سوداين, معجون 
تعتمد  املنزيل, م�سروبات  اللحم, اجلنب  البي�ساء مع  الفا�سولياء  الفواكه, ح�ساء  ع�سري 

على حم�س اللبنيك, الزجنبيل املحفوظ, الزجنبيل املكبو�س اأو املخلل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سغف التميز
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145911
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإرث الأجماد للتجارة
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145912

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور والنباتات الطبيعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة علي بن حمد بن عبدالرحمن البلو�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145913

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات توفـري اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات لأعمال اأخرى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الوليد املحمودي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145933

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: را�سد بن فا�سل بن را�سد اخلوالدي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145934

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن م�سعود العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145935

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )املطاعم(, خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم وجبات اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرياح ال�سريعة املتكاملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146000

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه معدنية م�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة رياح اخلما�سني للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/5/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146216

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات, �سيانة املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عفراء بنت عبداللـه بن حمد املقبايل واأولدها

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/6/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 140069

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات خريية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خمي�س بن جمعة بن �سعيد العامري

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2020/10/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145590

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مبا  وامل�سروبات  لالأغذية  والتجزئة  اجلملة  )جتارة  والإعالن  الدعاية  وكالت  خدمات 

فـي ذلك ال�ساي والقهوة واملنتجات ذات ال�سلة، خدمات متاجر القهوة وال�ساي بالتجزئة، 

التجزئة عرب الإنرتنت لالأغذية وامل�سروبات مبا  التجزئة مبا فـي ذلك مبيعات  مبيعات 

واحللويات  املنكهات  و�سراب  واحللويات  اجلاهزة  والوجبات  واحل�ساء  ال�سلطات  ذلك  فـي 

املجمدة وال�سوكولتة واحللوى واحللويات وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز 

واملعجنات وال�سلع املخبوزة ومنتجات املخابز والكعك وال�سندوي�سات، مبيعات التجزئة مبا 

فـي ذلك مبيعات التجزئة عرب الإنرتنت للوازم واملعدات وامللحقات املتعلقة بالقهوة، توزيع 

العينات، تقدمي امل�ساعدة الإدارية املتعلقة مبخازن القهوة وال�ساي، خدمات امتياز متاجر 

وال�ساي،  القهوة  متاجر  امتياز  بخدمات  املتعلقة  التجارية  ال�ست�سارات  وال�ساي،  القهوة 

وجتهيز  وبناء  وت�سميم  واإن�ساء  اإدارة  فـي  الأعمال  خدمة  فـي  املهنية  امل�ساعدة  تقدمي 

وت�سغيل متاجر القهوة وال�ساي واملطاعم وحمالت الأطعمة اجلاهزة، خدمات ال�ست�سارات 

املواد  بيع  وحمالت  واملطاعم  وال�ساي  القهوة  حمالت  وت�سغيل  باإن�ساء  املتعلقة  التجارية 

الغذائية، خدمات الدعاية والإعالن(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غلوريا دجينز كوفـيز هولدينغز بي تي واي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سرتالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ليفل 11، 2 كوربوريت كورت، بوندال كيو اإل دي 4217، اأ�سرتاليا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: الأولى للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123، ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145591

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي  خدمات  املطاعم(.  خدمات  وال�سراب،  الطعام  تقدمي  )خدمات  املطاعم  خدمات 

والبار واملطاعم، خدمات متجر القهوة وال�ساي، منافذ الوجبات ال�سريعة ومنافذ الوجبات 

ال�سريعة املتنقلة، حانات الوجبات اخلفـيفة اخلدمات ال�ست�سارية وال�ست�سارية واملعلوماتية 

واملعلوماتية  وال�ست�سارية  ال�ست�سارية  اخلدمات  وال�سراب،  الطعام  بتوفـري  يتعلق  فـيما 

املتعلقة باإن�ساء وت�سغيل املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غلوريا دجينز كوفـيز هولدينغز بي تي واي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سرتالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ليفل 11، 2 كوربوريت كورت، بوندال كيو اإل دي 4217، اأ�سرتاليا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: الأولى للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123، ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145592

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوكولتة )واجلنب، كعكات الفاكهة، والفتات، واحللويات، وبودجن الأرز، ومو�ص ال�سوكولتة، 

اللذيذة  امل�ستح�سرات  واملعجنات،  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق 

الطحني،  على  تعتمد  لذيذة  خفـيفة  وجبات  واملعجنات،  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة 

املخبوزة  ال�سلع  كي�سات،  املعكرونة،  على  وجبات جاهزة حتتوي  املعكرونة،  منتجات  بيتزا، 

مبا فـي ذلك الفطائر وفطائر اللحم ولفائف ال�سجق والفطائر والب�سكويت والب�سكويت، 

منتجات املخابز مبا فـي ذلك اخلبز والكعك والدونات والكروا�سون واخلبز والكعك، الكعك 
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مبا فـي ذلك كعك الفاكهة، والكعك الإ�سفنجي، والكعك املثلج، وكعك البار، وكوب الكعك، 

ذلك  فـي  مبا  ال�سندوي�سات  الفئة،  هذه  فـي  الآخر  والكعك  والرباوين،  والالمينجتون، 

مرقة  الأرز،  �سلطات  املعكرونة،  �سلطات  املحم�سة،  وال�سندوي�سات  املفتوحة  ال�سندوي�سات 

قهوة،  )قهوة(  تواب،  البهارات،  العطرية(،  الزيوت  )بخالف  للح�ساء  منكهات  لل�سلطة، 

حبوب النب املطحونة والكاملة، م�ستخل�سات القهوة، قهوة فورية، بدائل القهوة، مركزات 

القهوة، خال�سات القهوة، نكهات القهوة، خماليط القهوة، قهوة منزوعة الكافـيني، قهوة 

منكهة، امل�سروبات التي اأ�سا�سها القهوة مبا فـي ذلك م�سروبات القهوة باحلليب، امل�سروبات 

التي حتتوي على القهوة الباردة مبا فـي ذلك امل�سروبات املمزوجة باحلليب والثلج، �ساي، 

ال�ساي الع�سبي وغري الع�سبي، م�ستخل�سات ال�ساي، بدائل ال�ساي، امل�سروبات التي حتتوي 

التي حتتوي على  امل�سروبات  ال�ساي، كاكاو،  املثلج و�ساي  ال�ساي  فـي ذلك  ال�ساي مبا  على 

الكاكاو مبا فـي ذلك م�سروبات الكاكاو مع احلليب، امل�سروبات الغازية مع القهوة اأو الكاكاو 

اأو ال�سوكولتة، منكهات للم�سروبات )بخالف الزيوت العطرية(، �سراب ال�سوكولتة، �سراب 

الأثريية  اجلواهر  )با�ستثناء  الغذائية  للمواد  اجلواهر  امل�سروبات،  اإلى  لإ�سافته  منكه 

ق�سبان  واحللويات،  واحللوى  ال�سوكولتة  ال�سكر،  �سربات،  بوظة،  العطرية(،  والزيوت 

الطعام القائمة على احلبوب، األواح وجبات خفـيفة حتتوي على حبوب و/اأو مك�سرات و/اأو 

فواكه جمففة، منتجات احللوى مبا فـي ذلك الفطائر( 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غلوريا دجينز كوفـيز هولدينغز بي تي واي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سرتالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ليفل 11، 2 كوربوريت كورت، بوندال كيو اإل دي 4217، اأ�سرتاليا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: الأولى للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123، ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 145593

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مبا  وامل�سروبات  لالأغذية  والتجزئة  اجلملة  )جتارة  والإعالن  الدعاية  وكالت  خدمات 

فـي ذلك ال�ساي والقهوة واملنتجات ذات ال�سلة، خدمات متاجر القهوة وال�ساي بالتجزئة، 

التجزئة عرب الإنرتنت لالأغذية وامل�سروبات مبا  التجزئة مبا فـي ذلك مبيعات  مبيعات 

واحللويات  املنكهات  و�سراب  واحللويات  اجلاهزة  والوجبات  واحل�ساء  ال�سلطات  ذلك  فـي 

املجمدة وال�سوكولتة واحللوى واحللويات وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب واخلبز 

واملعجنات وال�سلع املخبوزة ومنتجات املخابز والكعك وال�سندوي�سات، مبيعات التجزئة مبا 

فـي ذلك مبيعات التجزئة عرب الإنرتنت للوازم واملعدات وامللحقات املتعلقة بالقهوة، توزيع 

العينات، تقدمي امل�ساعدة الإدارية املتعلقة مبخازن القهوة وال�ساي، خدمات امتياز متاجر 

وال�ساي،  القهوة  متاجر  امتياز  بخدمات  املتعلقة  التجارية  ال�ست�سارات  وال�ساي،  القهوة 

وجتهيز  وبناء  وت�سميم  واإن�ساء  اإدارة  فـي  الأعمال  خدمة  فـي  املهنية  امل�ساعدة  تقدمي 

وت�سغيل متاجر القهوة وال�ساي واملطاعم وحمالت الأطعمة اجلاهزة، خدمات ال�ست�سارات 

املواد  بيع  وحمالت  واملطاعم  وال�ساي  القهوة  حمالت  وت�سغيل  باإن�ساء  املتعلقة  التجارية 

الغذائية، خدمات الدعاية والإعالن.( 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غلوريا دجينز كوفـيز هولدينغز بي تي واي ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأ�سرتالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ليفل 11، 2 كوربوريت كورت، بوندال كيو اإل دي 4217، اأ�سرتاليا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: الأولى للملكية الفكرية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 123، ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141919
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتميلية،  اأقنعة  مكياج،  م�ساحيق  ال�سفاه،  طالء  عطور،  جتميل،  م�ستح�سرات  �سامبو، 
)زيوت  عطور  التجميل،  لأغرا�ض  )لو�سن(  غ�سولت  احلواجب،  اأقالم  ال�سعر،  ملونات 
عطرية( كرميات تبيي�ض الب�سرة، اأقم�سة م�سربة مبنظف لغر�ض التنظيف، حليب منظف 

لأغرا�ض الزينة.  
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة زهيجياجن يو�سا�ض مل�ستح�سرات التجميل املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  رقـــم 1329، يوانهــــاي رود، يادونـــج اند�ستـريـال بـــارك، يـــاوو �سيتـــي، 
زهيجياجن بروفـين�ض، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746، ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 141920
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتميلية،  اأقنعة  مكياج،  م�ساحيق  ال�سفاه،  طالء  عطور،  جتميل،  م�ستح�سرات  �سامبو، 
)زيوت  عطور  التجميل،  لأغرا�ض  )لو�سن(  غ�سولت  احلواجب،  اأقالم  ال�سعر،  ملونات 
عطرية( كرميات تبيي�ض الب�سرة، اأقم�سة م�سربة مبنظف لغر�ض التنظيف، حليب منظف 

لأغرا�ض الزينة.  
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة زهيجياجن يو�سا�ض مل�ستح�سرات التجميل املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  رقـــم 1329، يوانهــــاي رود، يادونـــج اند�ستـريـال بـــارك، يـــاوو �سيتـــي، 
زهيجياجن بروفـين�ض، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/12/24
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746، ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144185
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات احلانات )البارات(، املقاهي، الكافترييات، املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات(، 
مطاعم  الإعتكاف،  بيوت  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  املطاعم،  وال�سراب،  بالطعام  التزويد 

تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأيلريي اإ�ض اأف اأوه م د م �ض
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  وحدة رقم 2652 مركز الأعمال م د م �ض طابق رقم1، مبنى جويالري 
& جيمبلك�ض 3 دبي - الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746، ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144186
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات احلانات )البارات(، املقاهي، الكافترييات، املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات(، 
مطاعم  الإعتكاف،  بيوت  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  املطاعم،  وال�سراب،  بالطعام  التزويد 

تقدمي الوجبات اخلفـيفة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأيلريي اإ�ض اأف اأوه م د م �ض
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:  وحدة رقم 2652 مركز الأعمال م د م �ض طابق رقم1، مبنى جويالري 
& جيمبلك�ض 3 دبي - الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/9
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ض.م.م  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 3746، ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144389
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مهايئات كهربائية )مهايئات كهربائية(، مواد امل�سادر الرئي�سية للتيار الكهربائي اأ�سالك 
وكبالت )مواد امل�سادر الرئي�سية للتيــــــار الكهربائـــي )اأ�سالك وكبــــالت(، �سناديق فرعية 
كهربائيــــــــة، )�سناديـــــــق فرعيــــــــة كهربائيــــــة(، طنانــــــات )طنانـــــات(، كبـــــالت كهربائيــــــة 
)كبالت كهربائيـــــة(، مفاتيــــح خاليــــــا كهربـــاء، )مفاتيــح خاليــــا كهربــــاء(، مفاتيــح قطـــع 
الدارات الكهربائيــة )مفاتيـــح قطع الدارات الكهربائية(، اأدوات اأقفال الدارات الكهربائية 
و�ســـالت  كهربائيـــة(،  )نواقـــل  كهربائيـــة  نواقــــل،  الكهربائيـــة(،  الـــدارات  اأقفـــال  )اأدوات 
للخطـــوط الكهربائيــة )و�صالت للخطـــوط الكهربائيـــة(، مو�صالت كهربـــــاء، )مو�صــالت 
كهربائيــــة،  حتكـــــم  لوحـــــات  كهربائيــــــة(،  )مالم�ســـــات  كهربائيــــــة  مالم�سـات  كهربـــــاء(، 
اأ�سالك نحا�ص  )لوحـــــات حتكــــم كهربائيـــة(، حمـــولت كهربائيـــة )حمــولت كهربائيــة(، 
اأغطيـــة  و�ســـالت كهربائيــــة )و�سالت كهربائية(،  نحـــا�ص معزولـــــــة(،  )اأ�سالك  معزولـــة 
الكهربـــــائي  التيــــار  الكهربائيـــة،(، مقومـــــــات  الكهربائيــــة )اأغطيــــة للمخــــــــارج  للمخــارج 
اأنابيب تفريغ كهربائيــة بخــــالف امل�ستخدمة لالإ�ساءة  )مقومـــــــات التيــــار الكهربائــــــي(، 
)اأنابيب تفريغ كهربائية بخالف امل�ستخدمة لالإ�ساءة(، لوحات توزيع كهربائية )لوحات 
توزيع  دواليب  كهربائية(،  توزيع  )�سناديق  كهربائية  توزيع  �سناديق  كهربائية(،  توزيع 
اأجهزة  اأنابيب كهربائيـــة )اأنابيـــب كهربائيــــة(،  كهربائيــــــة، )دواليـــــب توزيــــع كهربائية(، 
اأجرا�ص  كهربائية لتبديل التيار الكهربائي )اأجهزة كهربائية لتبديل التيار الكهربائي(، 
كهربائية لالأبواب )اأجرا�ص كهربائيــة لالأبـــواب(، قواب�ص وماآخـــذ واأدوات تو�سيـــل اأخرى 
و�سالت كهربائيــــة، )قواب�ص وماآخذ واأدوات تو�سيـــل اأخرى و�ســـالت كهربائيــــة(، مقاب�ص 
كهربائية(،  اأ�سالك  )موا�سري  كهربائيـة  اأ�سالك  موا�سري  كهربائية(،  )مقاب�ص  كهربائية 
الكهربائية  لالأ�سالك  متييز  اأغلفة  م�ساهر)م�ساهر(،  امل�سهر(،  امل�سهر)اأ�سالك  اأ�سالك 
)اأغلفة متييز لالأ�صالك الكهربائية(، خيوط متييز لالأ�صالك الكهربائية )خيوط متييز 
لالأ�سالك الكهربائية(، ملفات حث كهربائية،)ملفات حث كهربائية(، دارات متكاملة)دارات 
متكاملــــــة(، �سناديـــق تو�سيـــل كهربائيـــة، )�سناديق تو�سيــــل كهربائيــــة(، جلـــب تو�سيـــــل 
الكهربائيـــة(، خافتات منظمات، لل�سوء  للكبـــالت  الكهربائيــــة )جلب تو�سيـــل  للكبــــالت 
ق�سبان  اإ�ساءة(،  )كوابح  اإ�ساءة  كوابح  كهربائية(،  لل�سوء  منظمات،  )خافتات  كهربائية 
منع ال�سواعق )ق�سبان منع ال�سواعق(، حمددات كهربائية،)حمددات كهربائية(، اأ�سالك 
اأ�سالك كهربائية(،  اأ�سالك كهربائية،)مو�سالت  كهربائية)اأ�سالك كهربائية(، مو�سالت 
تو�سيل  كهربائية،)طرفـيات  تو�سيل  طرفـيات  كهربائية(،  كهربائية،)حمولت  حمولت 
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)�سناديق  كهربائية،  مفاتيح  �سناديق  كهربائية(،  )مفاتيح  كهربائية  مفاتيح  كهربائية(، 
مفاتيح كهربائية(، لوحات مفاتيح كهربائية )لوحات مفاتيح كهربائية(، مما�سك للملفات 
الكهربائيـــة )مما�سـك للملفـات الكهربائيــة(، لوحات الدوائر املطبوعــــة )لوحـــات الدوائـــر 

املطبوعة(، كبالت ت�سغيل للمحركات )كبالت ت�سغيل للمحركات(.
  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غرايتوايت جلوبال بي فـي تي. اإل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 13 تي ات�ص فلور، بي - وينغ بين�سول بزن�ص بارك، �سيناباتي بابات 
مارج، لوير باريل )دبليو(، مومباي - 400013، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/17
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746، ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144667
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن، امل�ساعدة فـي اإدارة العمال، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال، عر�ص �سلع على و�سائل 
البيع بالتجزئة، خدمات ت�سجيل لوائح الهدايا، التدقيق املايل، الإعالن  الإعالم لغايات 
والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات 
وبائعيها، خدمات وكالت املعلومات التجارية، معلومات جتارية ون�سائح للم�ستهلكني فـي 
اختيار املنتجات اأو اخلدمات، جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب، تنظيم معلومات 

فـي قواعد بيانات حا�سوب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيان منطقة حرة - ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ا�ص دي 2-43، الطابق الأر�سي، بناء رقم 16، دبي، الإمارات العربية 
املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746، ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144669
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التقييم املايل التاأمني والأعمال امل�سرفـية والعقارات، ا�ست�سارات التاأمني، التاأمني، ال�سوؤون 
العقارية، خدمات دفع املحفظة الإلكرتونية، اإدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري، معاجلة 
عمليات الدفع ببطاقات اخل�سم، معاجلة عمليات الدفع ببطاقات الئتمان، اإ�سدار بطاقات 

�سراء ذات قيمة، اإ�سدار بطاقات الئتمان، �سريفة �سبكية. 
  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيان منطقة حرة - ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ا�ص دي 2-43، الطابق الأر�سي، بناء رقم 16، دبي، الإمارات العربية 

املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/25

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746، ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144799
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�صاط املكتبي، البيع بالتجزئة 

لبطاقات الطرف الثالث امل�سبقة الدفع ل�سراء املحتويات الو�سائط املتعددة، البيع بالتجزئة 

لبطاقات الطرف الثالث امل�سبقة الدفع ل�سراء اخلدمات الرتفـيهية،خدمات ت�سجيل لوائح 

الهدايا، تزويد مقارنات اخلدمات املالية عرب النرتنت، توفـري دليل اإعالين عرب الإنرتنت 

الإنرتنت،  الإنرتنت على  الباعة عرب  �سلع وخدمات وخدمات  يعر�ص  فـيه  البحث  ميكن 

التجارية،  املعلومات  اكت�ساب  بالألعاب،  املتعلقة  الإنرتنت  عرب  بالتجزئة  البيع  متجر  خدمات 

جتميع واإدخال املعلومات فـي قواعد بيانات احلا�سوب، جتميع قواعد البيانات احلا�سوبية. 
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليك غروب اإل تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سي�سيلية

ماهي،  فـيكتوريا  افـينيو،  ريفولو�سن  اي�ستيت،  اأن�سويا   ،9 �سويت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ال�سي�سل 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/1

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746، ر.ب:112

) رقم الأولوية: 018384130 - تاريخ الأولوية: 2021/1/28 - بلد  حــــــق الأولويـــــــة: 

الأولوية: ال�سي�سل(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 144802
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التقييم املايل التاأمني والأعمال امل�سرفـية والعقارات، ا�ست�سارات التاأمني، التاأمني، ال�سوؤون 
العقارية، خدمات دفع املحفظة الإلكرتونية، اإدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري، معاجلة 
عمليات الدفع ببطاقات اخل�سم، معاجلة عمليات الدفع ببطاقات الئتمان، اإ�سدار بطاقات 

�سراء ذات قيمة، اإ�سدار بطاقات الئتمان، �سريفة �سبكية.
  

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليك غروب اإل تي دي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سي�سيلية

ماهي،  فـيكتوريا  افـينيو،  ريفولو�سن  اي�ستيت،  اأن�سويا   ،9 �سويت  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

ال�سي�سل 
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/1

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية �ص.م.م  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ص.ب: 3746، ر.ب:112

) رقم الأولوية: 018384130 - تاريخ الأولوية: 2021/1/28 - بلد  حــــــق الأولويـــــــة: 

الأولوية: ال�سي�سل(
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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

2001/9/25التجارة وال�سناعةلوريال126407

2001/12/11التجارة وال�سناعةلوريال226834

35698
انرتكونتيننتال جريت غلوبال 

براندز ال ال �سي
1991/7/7التجارة وال�سناعة

45699
انرتكونتيننتال جريت غلوبال 

براندز ال ال �سي
1991/7/7التجارة وال�سناعة

55702
انرتكونتيننتال جريت غلوبال 

براندز ال ال �سي
1991/7/7التجارة وال�سناعة

65706
انرتكونتيننتال جريت غلوبال 

براندز ال ال �سي
1991/7/7التجارة وال�سناعة

75710
انرتكونتيننتال جريت غلوبال 

براندز ال ال �سي
1991/7/7التجارة وال�سناعة

85711
انرتكونتيننتال جريت غلوبال 

براندز ال ال �سي
1991/7/7التجارة وال�سناعة

95712
انرتكونتيننتال جريت غلوبال 

براندز ال ال �سي
1991/7/7التجارة وال�سناعة

105713
انرتكونتيننتال جريت غلوبال 

براندز ال ال �سي
1991/7/7التجارة وال�سناعة

-71-



اجلريدة الر�سمية العدد )1396(

م
رقم 

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

1126393
انرتكونتيننتال جريت غلوبال 

براندز ال ال �سي
2001/9/25التجارة وال�سناعة

2001/9/25التجارة وال�سناعةجرنال بي�سكويت1226192

2011/7/25التجارة وال�سناعةكادبوري يو كيه ليمتد1369497

2001/8/6التجارة وال�سناعةريجيو�س اأن 2 اأ�س ايه اأر األ1426072

2001/8/6التجارة وال�سناعةريجيو�س اأن 2 اأ�س ايه اأر األ1526073

2001/8/6التجارة وال�سناعةريجيو�س اأن 2 اأ�س ايه اأر األ1626075

1768982
�سام�سونايت اأي بي هولدننغر 

اأ�س. ايه. اآر. ال
2011/6/28التجارة وال�سناعة

1868983
�سام�سونايت اأي بي هولدننغر 

اأ�س. ايه. اآر. ال
2011/6/28التجارة وال�سناعة

1968984
�سام�سونايت اأي بي هولدننغر 

اأ�س. ايه. اآر. ال
2011/6/28التجارة وال�سناعة

2068985
�سام�سونايت اأي بي هولدننغر 

اأ�س. ايه. اآر. ال
2011/6/28التجارة وال�سناعة

2168986
�سام�سونايت اأي بي هولدننغر 

اأ�س. ايه. اآر. ال
2011/6/28التجارة وال�سناعة

2268987
�سام�سونايت اأي بي هولدننغر 

اأ�س. ايه. اآر. ال
2011/6/28التجارة وال�سناعة

2363527
لندمارك جرافيك�س 

كوربوري�سن
2010/6/28التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

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

2463526
لندمارك جرافيك�س 

كوربوري�سن
2010/6/28التجارة وال�سناعة

2525919
هوندا جيكن كوجيو

 كابو�سيكي كاي�سا
2001/7/16التجارة وال�سناعة

2625992
اي�سايي اآر اند دي

 مانيجمنت كو ليمتد
2001/7/25التجارة وال�سناعة

2001/7/3التجارة وال�سناعة�سيمانو انك2725799

2001/7/3التجارة وال�سناعة�سيمانو انك2825800

2011/7/16التجارة وال�سناعةبانا�سونيك كوربوري�سني2969330

2011/7/16التجارة وال�سناعةبانا�سونيك كوربوري�سني3069331

2011/5/18التجارة وال�سناعةكيا موتورز كوبوري�سن3168324

2001/9/19التجارة وال�سناعة�سي�سيدو كومباين ليمتد3226356

2001/9/19التجارة وال�سناعة�سي�سيدو كومباين ليمتد3326357

2001/9/19التجارة وال�سناعة�سي�سيدو كومباين ليمتد3426359

2001/9/19التجارة وال�سناعة�سي�سيدو كومباين ليمتد3526360

2001/9/19التجارة وال�سناعة�سي�سيدو كومباين ليمتد3626362

2001/9/19التجارة وال�سناعة�سي�سيدو كومباين ليمتد3726363

2001/9/19التجارة وال�سناعة�سي�سيدو كومباين ليمتد3826365

1991/7/7التجارة وال�سناعةبريفيتي فان مال ا�س . بي .ايه395715
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م
رقم 

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

1991/7/7التجارة وال�سناعةبريفيتي فان مال ا�س . بي .ايه405717

1991/7/7التجارة وال�سناعةبريفيتي فان مال ا�س . بي .ايه415718

1991/7/7التجارة وال�سناعةبريفيتي فان مال ا�س . بي .ايه425719

1991/7/7التجارة وال�سناعةبريفيتي فان مال ا�س . بي .ايه435721

1991/7/7التجارة وال�سناعةبريفيتي فان مال ا�س . بي .ايه445722

1991/8/26التجارة وال�سناعةذا داو كيميكال كومبني455960

1991/8/26التجارة وال�سناعةذا داو كيميكال كومبني465962

2011/5/31التجارة وال�سناعةهنتري انك4768469

2011/5/31التجارة وال�سناعةهنتري انك4868471

2011/6/27التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي4968978

5070389
ذي جوديري تاير

 اآند رابر كومباين
2011/9/24التجارة وال�سناعة

2011/8/6التجارة وال�سناعةاوريجن تي ام ال تي دي5173374

2011/8/22التجارة وال�سناعةباير كون�سومر كري ايه جي5269921

2011/6/22التجارة وال�سناعةار ار فينان�سيل ،انك5368872

2011/6/22التجارة وال�سناعةار ار فينان�سيل ،انك5468871

5525771

ميدى بل�س تيك ميديزينت�س - 

تيكنت�س هاند يلجي�سيل�سافت

 اأم بي ات�س

2001/6/30التجارة وال�سناعة

2011/10/1التجارة وال�سناعةجي اأم بي كوربوري�سن5670483

2011/6/6التجارة وال�سناعةنيوير ليمتد5768552
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م
رقم 

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

2011/6/6التجارة وال�سناعةنيوير ليمتد5868553
لفو�س كو،ليمتد 5974697 2012/6/9التجارة وال�سناعة 

2010/12/15التجارة وال�سناعةدانوب ملواد البناء �س م ح6065903

6173799
يو�سف ايه الغامن

 اند �سنز دبليو األ األ
2012/11/4التجارة وال�سناعة

6273794
يو�سف ايه الغامن

اند �سنز دبليو األ األ
2012/11/4التجارة وال�سناعة

6373793
يو�سف ايه الغامن

اند �سنز دبليو األ األ
2012/11/4التجارة وال�سناعة

6473792
يو�سف ايه الغامن

اند �سنز دبليو األ األ
2012/11/4التجارة وال�سناعة

6573791
يو�سف ايه الغامن

اند �سنز دبليو األ األ
2012/11/4التجارة وال�سناعة

6673790
يو�سف ايه الغامن

اند �سنز دبليو األ األ
2012/11/4التجارة وال�سناعة

6773789
يو�سف ايه الغامن

اند �سنز دبليو األ األ
2012/11/4التجارة وال�سناعة

6873788
يو�سف ايه الغامن

اند �سنز دبليو األ األ
2012/11/4التجارة وال�سناعة

6973796
يو�سف ايه الغامن

اند �سنز دبليو األ األ
2012/11/4التجارة وال�سناعة

7073795
يو�سف ايه الغامن

اند �سنز دبليو األ األ
2012/11/4التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

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

7173787
يو�سف ايه الغامن

اند �سنز دبليو األ األ
2012/11/4التجارة وال�سناعة

7273786
يو�سف ايه الغامن

اند �سنز دبليو األ األ
2012/11/4التجارة وال�سناعة

2001/6/2التجارة وال�سناعةريلك�س انك7325577

2001/6/2التجارة وال�سناعةريلك�س انك7425582

2001/6/2التجارة وال�سناعةريلك�س انك7525578

2001/6/2التجارة وال�سناعةريلك�س انك7625581

2001/6/2التجارة وال�سناعةريلك�س انك7725579

2001/6/2التجارة وال�سناعةريلك�س انك7825580

2001/8/28التجارة وال�سناعةهريميز انرتنا�سيونال7926261

2012/4/16التجارة وال�سناعةنيني مالتيميديا انك8073873

2001/5/23التجارة وال�سناعةدابور انديا ليمتد8125539

2001/8/21التجارة وال�سناعةبكاردي اند كومباين ليمتد8226205

8368736
�سوبر ماجنيفي�سنت

 كوفـي كمبني اإيرلند ليمتد
2011/6/14التجارة وال�سناعة

8468737
�سوبر ماجنيفي�سنت

 كوفـي كمبني اإيرلند ليمتد
2011/6/14التجارة وال�سناعة

8568831
�سوبر ماجنيفي�سنت

 كوفـي كمبني اإيرلند ليمتد
2011/6/19التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

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

8668829
�سوبر ماجنيفي�سنت

 كوفـي كمبني اإيرلند ليمتد
2011/6/19التجارة وال�سناعة

8768830
�سوبر ماجنيفي�سنت

 كوفـي كمبني اإيرلند ليمتد
2011/6/19التجارة وال�سناعة

8868734
�سوبر ماجنيفي�سنت

 كوفـي كمبني اإيرلند ليمتد
2011/6/14التجارة وال�سناعة

8968732
�سوبر ماجنيفي�سنت

 كوفـي كمبني اإيرلند ليمتد
2011/6/14التجارة وال�سناعة

9068735
�سوبر ماجنيفي�سنت

 كوفـي كمبني اإيرلند ليمتد
2011/6/14التجارة وال�سناعة

9168733
�سوبر ماجنيفي�سنت

 كوفـي كمبني اإيرلند ليمتد
2011/6/14التجارة وال�سناعة

فورد موتور كمبني 9269772 2011/8/13التجارة وال�سناعة 

فورد موتور كمبني 9326143 2001/8/15التجارة وال�سناعة 

فورد موتور كمبني 9426144 2001/8/15التجارة وال�سناعة 

فورد موتور كمبني 9526145 2001/8/15التجارة وال�سناعة 

فورد موتور كمبني 9626146 2001/8/15التجارة وال�سناعة 

فورد موتور كمبني 9726147 2001/8/15التجارة وال�سناعة 
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م
رقم 

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

فورد موتور كمبني 9826148 2001/8/15التجارة وال�سناعة 

فورد موتور كمبني 9926149 2001/8/15التجارة وال�سناعة 

فورد موتور كمبني 10026150 2001/8/15التجارة وال�سناعة 

فورد موتور كمبني 10126151 2001/8/15التجارة وال�سناعة 

فورد موتور كمبني 10226152 2001/8/15التجارة وال�سناعة 

فورد موتور كمبني 10326153 2001/8/15التجارة وال�سناعة 

فورد موتور كمبني 10426154 2001/8/15التجارة وال�سناعة 

فورد موتور كمبني 10526155 2001/8/15التجارة وال�سناعة 

فورد موتور كمبني 10670039 2011/8/28التجارة وال�سناعة 

فورد موتور كمبني 10770115 2011/9/6التجارة وال�سناعة 

ذا كوكا - كول كومبني 10868519 2011/6/4التجارة وال�سناعة 

ذا كوكا - كول كومبني 10968518 2011/6/4التجارة وال�سناعة 

2001/5/6التجارة وال�سناعةاوتي�س ايلفيتور كومباين11025450

2001/5/6التجارة وال�سناعةاوتي�س ايلفيتور كومباين11125451

2011/6/14التجارة وال�سناعةباري�س كروي�سانت كو،ليمتد11268738

2011/6/14التجارة وال�سناعةباري�س كروي�سانت كو،ليمتد11368739

2011/6/14التجارة وال�سناعةباري�س كروي�سانت كو،ليمتد11468740

2011/6/14التجارة وال�سناعةباري�س كروي�سانت كو،ليمتد11568741
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م
رقم 

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

1989/10/9التجارة وال�سناعةدارامبال برميت�ساند ليمتد12967

يونايتد �ستيت�س 270924
2011/10/25التجارة وال�سناعةبولو اأ�سو�سيي�سن

يونايتد �ستيت�س 370922
2011/10/25التجارة وال�سناعةبولو اأ�سو�سيي�سن

يونايتد �ستيت�س 470923
2011/10/25التجارة وال�سناعةبولو اأ�سو�سيي�سن
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 الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات

اإعـــالن

تعلن الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات عن طرح املناق�سات املذكورة اأدناه:

رقم 
ا�صم املناق�صةاملناق�صة

ال�صركات 
التي يحـق

لهـا ال�صرتاك
قيمة امل�صتند

اآخر موعد 
لتوزيع 

امل�صتندات

موعد 
تقدمي 

العطاءات

2021/16

�سيانة الطرق 
الأ�سفلتية 

مبحافظة �سمال 
ال�سرقية ملدة 
خم�س �سنوات

ال�سركات املتخ�س�سة 
فـي مقاولت الطرق 
الرئي�سية وال�سوارع 

وامل�سجلة لدى الأمانة 
العامة ملجل�س املناق�سات 

بالدرجة املمتازة

)=/450 ر.ع(
اأربعمائة 

وخم�سون ريال 
عمانيا

2021/7/12021/7/26

2021/17

�سيانة الطرق 
الأ�سفلتية 
مبحافظة 

الداخلية ملدة 
خم�س �سنوات

ال�سركات املتخ�س�سة 
فـي مقاولت الطرق 
الرئي�سية وال�سوارع 

وامل�سجلة لدى الأمانة 
العامة ملجل�س املناق�سات 

بالدرجة املمتازة

)=/450 ر.ع(
اأربعمائة 

وخم�سون ريال 
عمانيا

2021/7/12021/7/26

2021/18

�سيانة الطرق 
الرتابية 

مبحافظة 
الداخلية ملدة 
خم�س �سنوات

ال�سركات املتخ�س�سة 
فـي مقاولت الطرق 

الرئي�سية وال�سوارع و�سق 
الطرق الرتابية والت�سوية 

وامل�سجلة لدى الأمانة 
العامة ملجل�س املناق�سات 

بالدرجة املمتازة

)=/380 ر.ع(
ثالثمائة 

وثمانون ريال 
عمانيا

2021/7/12021/7/26
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ميكـن احل�ســول علـى م�ستنـدات ال�سروط واملوا�سفــات عن طريق خدمة اإ�سناد على املوقع 

الإلكرتوين )https://etendering.tenderboard.gov.om( حتى التاريخ املذكور باجلدول 

اأعـاله، على اأن يكون دفع قيمة امل�ستند عرب بوابة الدفع الإلكرتوين على املوقع.

علــى جميــع ال�سركــات اأن ترفــق مــع عطاءاتهــا تاأميــنا موؤقتــا فـــي �ســورة �سمــان م�سرفـــي 

اأحد البنوك العاملة فـي ال�سلطنة ل يقل عن )1%( من قيمة  اأو �سيك م�سدق عليه من 

العطاء معنونا با�سم �سعادة الأمني العام ملجل�س املناق�سات و�ساري املفعول ملدة )90( يوما 

من تاريخ تقدمي العطاءات، وكل عطاء ل ي�ستوفـي التاأمني املوؤقت املطلوب لن ينظر فـيه، 

على اأن يتم اإرفاق �سورة من ال�سمان امل�سرفـي اأو ال�سيك امل�سدق عليه مع العر�س املقدم 

من ال�سركة فـي املوقع الإلكرتوين )خدمة اإ�سناد( والحتفــاظ باأ�ســل ال�سمــان امل�سرفـــي 

اأو ال�سيك امل�سدق عليه اإلى اأن يتم طلبه من قبل الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات.

يجــب تقدمي العطــاءات عن طريق خدمة اإ�سناد على املوقع الإلكرتوين املذكور اأعاله قبـل 

ال�ساعــة العا�سرة من �سباح اليوم املحدد لتقدمي العطاءات، ولن يعتد بالعطاءات املقدمة 

بعد هذا امليعاد اأيا كانت اأ�سباب التاأخري. 

اأكبــر  التــي ي�ستمــل عطاوؤهــا علــى  املوؤ�س�ســات  اأو  �ستعطى الأف�سلية فـي الإ�سناد لل�سركات 

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

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

                                                                                                    الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بوابة العرب العاملية للتجارة �ش.م.م

بت�سفـيــة  يقـــــوم  اأنـه  والإدارية  املالية  وال�ست�ســـارات  احل�سابات  لتدقيق  الرباعي  مكتب  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  للتجارة  العاملية  العرب  بوابة  �سركة 
١27٣85٣, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير - حمافظة م�شقط

�ش.ب:2٣0 ر.ب:١٣٣ 
 هاتف رقم:9١257725 - 99477244

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإيوان الدولية �ش.م.م

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
وللم�سفي   ,١2٣0684 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  الدولية  اإيوان 
وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير - حمافظة م�شقط

�ش.ب:2٣0 ر.ب:١٣٣ 
 هاتف رقم:9١257725 - 99477244

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�شت�شارات املالية وتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البا�شم اجلديدة للتجارة واملقاولت �ش.م.م
بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  العاملية لال�ست�سارات  يعلن مكتب اجلدوى 
�سركة البا�سم اجلديدة للتجارة واملقاولت �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
الغـيــــر,  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  بالرقـم ١١27٩00, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:
ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:55٦ ر.ب:١2١ 
 هاتف رقم:22٣٦٨4٦2 - 974٦٦002 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الزاهر للم�شاريع التنموية �ش.�ش.و
يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
�سركة الزاهر للم�ساريـــع التنمويــة �ش.�ش.و, وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـم 
املوؤرخ 202١/6/١م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة  ١2٩7٩26, وفقا لتفاق ال�سركاء 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�شناو - ولية امل�شيبي - حمافظة �شمال ال�شرقية 

�ش.ب:١5١ ر.ب:4١٨ 
 هاتف رقم:9922١97١ - 95٨0٦29٨ فاك�ش رقم:2577١572 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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�شيف بن �شعيد بن را�شد بن �شعيد البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة جبال رملة خيلة للتجارة واملقاولت - ت�شامنية

يعلن �سيف بن �سعيد بن را�سد بن �سعيد البادي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جبال رملة خيلة 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١065047, 
وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2020/١2/٩م, وللم�سفي وحـده حق متثيل ال�سركـة فـي الت�سفـيـة 
باأعمــال  تتعلــــق  التــي  الأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفي  مراجعـة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية ينقل - حمافظة الظاهرة

�ش.ب:99 ر.ب:500 
 هاتف رقم:99٣٣9٨٣7 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

مكتب الكون -حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مدينة ال�شخور الذهبية �ش.م.م
يعلن مكتب الـكــــون - حما�سبـــون قانونيـــون - اأنـه يقـــوم بت�سفـيــــة �سركـــة مدينــة ال�سخــور 
لتفاق  وفقا   ,١١840٩٩ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  الذهبية 
ال�سركاء املوؤرخ 202١/6/١م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ش ال�شاد�شة - ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب:١١24 ر.ب:١2١ 
 هاتف رقم:9922٨5١١ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رائع العاملية لال�شتثمار �ش.م.م 
بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  القت�سادية  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة   , �ش.م.م  لال�ستثمار  العاملية  رائع  �سركة 
الغـيــــر, وعلـــى  اأمـــــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  ١0١٩85١, وللم�سفي وحـده 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
 الغربة اجلنوبية - ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

جممع رقم: 2٣7 - �شكة رقم: ٣745 - مبنى رقم: ٣79١ - الطابق الثاين - �شقة رقم: 22
�ش.ب:١54٦ ر.ب:١2١ 

 هاتف رقم:99٣70407 فاك�ش رقم:245959١2 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روائع التعمري لالإن�شاءات �ش.م.م 

بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  القت�سادية  وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  املرهوبي  مكتب  يعلن 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  �سركة روائع التعمري لالإن�ساءات �ش.م.م , وامل�سجلة لدى 
وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ,١72١666
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي:
 الغربة اجلنوبية - ولية بو�شر - حمافظة م�شقط

جممع رقم: 2٣7 - �شكة رقم: ٣745 - مبنى رقم: ٣79١ - الطابق الثاين - �شقة رقم: 22
�ش.ب:١54٦ ر.ب:١2١ 

 هاتف رقم:99٣70407 فاك�ش رقم:245959١2 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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مكتب املحا�شبة الرائدة لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روائع جمان لالأعمال �ش.م.م

يعلن مكتب املحا�سبة الرائدة لتدقيق احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركــــة روائـــع جمـــان 
وفقا لتفاق   ,١٣28٩65 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  لالأعمال 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/6/٣0م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�شقط

�ش.ب:١2٦ ر.ب:١١١ 
 هاتف رقم:972١٨07١ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

مكتب امليزان لتدقيق ومراجعة احل�شابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شبا العاملية �ش.م.م

العاملية  �سبا  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  احل�سابات  ومراجعة  لتدقيق  امليزان  مكتب  يعلن 
�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١280٣٣0, وللم�سفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
�ش.ب:٦7 ر.ب:5١2 

 هاتف رقم:9١209905 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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مكتب النربا�ش املتاألق لتدقيق ومراجعة احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الإلهام احلديثة للتجارة - ت�شامنية

يعلن مكتب النربا�ش املتاألق لتدقيق ومراجعة احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الإلهام 
 ,8082820 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية,   - للتجارة  احلديثة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية الربميي - حمافظة الربميي

 هاتف رقم: 79٦٦٦404 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلر اجلديدة للتجارة - تو�شية

يعلن مكتب النربا�ش املتاألق لتدقيق ومراجعة احل�سابات اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة احلر 
 ,١267852 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية,   - للتجارة  اجلديدة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية الربميي - حمافظة الربميي

 هاتف رقم: 79٦٦٦404 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩6(

علي بن اأحمد بن حممد احلمادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو حممد احلمادي للتجارة - تو�شية
اأبو حممد احلمادي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اأحمد بن حممد احلمادي  يعلن علي بن 
للتجارة - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2446٩6, وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2020/8/١8م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 2١4 ر.ب: ٣29 

 هاتف رقم: 92١444٦0 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي

ماجد بن �شرحان بن علي اخلاطري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شتقبل احل�شارة للخدمات الفنية �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ستقبل احل�سارة  يعلن ماجد بن �سرحان بن علي اخلاطري 
بالرقـم ١248٩٩4, وفقا  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  الفنية �ش.م.م, وامل�سجلة لدى  للخدمات 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــــق  وحـده  وللم�سفي  2020/١0/١0م,  املـــوؤرخ  ال�سركــاء  لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي:
ولية ال�شيب - حمافظة م�شقط

�ش.ب: ١2٨ ر.ب: ٣١7 
 هاتف رقم: 990١99٨2 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩6(

علي بن حمدان بن �شليمان العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة علي و�شلطان للتجارة - ت�شامنية

يعلن علي بن حمدان بن �سليمان العربي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة علي و�سلطان للتجارة - 

ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٣78١8, وفقا لتفاق ال�سركاء 

املوؤرخ 202١/4/25م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 

وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي:

ولية الر�شتاق - حمافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: ٣2 ر.ب: ٣١7 

 هاتف رقم: 92١0070٦ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا الإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 

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

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

على العنوان امل�سار اإليه.

 امل�شفــي
حمود بن علي بن را�شد القنوبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة برهان ال�شرقية للتجارة �ش.م.م

يعلـن حمود بن علي بن را�سد القنوبي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة برهان ال�سرقية للتجارة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ,١076٣٩7 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م, 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩6(

حمود بن علي بن را�شد القنوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الرتابط املتني للتجارة - تو�شية

يعلـن حمود بن علي بن را�سد القنوبي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة الرتابط املتني للتجارة - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١04١6٣٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآفاق ال�شروق للتجارة �ش.م.م

اآفاق ال�سروق للتجارة  يعلـن حمود بن علي بن را�سد القنوبي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١076٣٣8 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار العباقرة للتجارة - تو�شية

يعلـن حمود بن علي بن را�سد القنوبي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركة دار العباقرة للتجارة - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١067560 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جوهرة العذيبة احلديثة - ت�شامنية

يعلـن حمود بن علي بن را�سد القنوبي ب�سفـتـه امل�سفي ل�سركـة جوهرة العذيبة احلديثة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١08٩2٣7، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩6(

اأنور بن حممد بن عبداللـه الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط البلة للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلـن اأنور بن حممد بن عبداللـه الزدجايل ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة خط البلة للتجارة 
عـــن   ،١677250 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - واملقاوالت 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة طارق عي�شى الزدجايل واأنور حممد الزدجايل للتجارة - ت�شامنية

يعلــن اأنـــور بن حممـــد بن عبداللـه الزدجالـــي ب�سفـتــــــه امل�سفــــي ل�سركــــــة طـــارق عي�ســــى 
ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة  الزدجايل  حممد  واأنور  الزدجايل 
الـتجــاري بالرقـــم ١٣١٣٣٩8، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو هاجر الوطنية - تو�شية

يعلـن اأنور بن حممد بن عبداللـه الزدجايل ب�سفـته امل�سفي ل�سركة اأبو هاجر الوطنية - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١0457٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

موؤ�ش�شة العداد الذهبي للتجارة واملقاوالت 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة نا�شر �شعيد الهاجري و�شركاه للمقاوالت �ش.م.م

تعلـن موؤ�س�سة العداد الذهبي للتجارة واملقاوالت  ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة نا�سر �سعيد 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  للمقاوالت  و�سركاه  الهاجري 

١١٩2٩27، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩6(

خلفان بن �شامل بن هوي�شل احلب�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بركات املدينة العقارية �ش.م.م

يعلـن خلفان بن �سامل بن هوي�سل احلب�سي ب�سفـته امل�سفـي ل�سركة بركات املدينة العقارية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١2١٩488 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شواحل ال�شيب - تو�شية

يعلـن خلفان بن �سامل بن هوي�سل احلب�سي ب�سفـتــــــه امل�سفــــــي ل�سركــــــة �سواحل ال�سيب - 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١546٩٣7 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

املكتب االإقليمي  - حما�شبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النجم اجلديد الدويل �ش.م.م 

يعلـن املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيـــون - ب�سفـتــــه امل�سفــــي ل�سركــة النجم اجلديد 
انتهاء  الـتجــاري بالرقـــم ١086428، عـــن  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  ، وامل�سجلـة  الدويل �ش.م.م 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

نا�شر بن حممد بن مرهون املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة طريق االأخوة للتجارة - ت�شامنية

يعلـن نا�سر بن حممد بن مرهون املعمري ب�سفـته امل�سفـي ل�سركة طريق االأخوة للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١74٩46، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٣٩6(

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مزن ال�شرقية العاملية للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتــــب املرهوبــــي لتدقيـــــق احل�سابـــات واال�ست�سارات االقت�ساديـــــة ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
الـتجــاري  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  ل�سركــــة مزن ال�سرقية العاملية للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـة 

بالرقـــم ١28٩88٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املهنية للخدمات الفنية �ش.م.م

يعلـن مكتــب املرهوبـــي لتدقيــــق احل�سابـــات واال�ست�ســـارات االقت�ساديــــة ب�سفـتـــــه امل�سفــــــي 
اأمانـة ال�سجــل الـتجاري بالرقم  ل�سركــــة املهنية للخدمات الفنية �ش.م.م، وامل�سجلـة لدى 

١2660٩0، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ربوع الفليج العاملية - ت�شامنية

يعلــــن مكتـب املرهوبـــي لتدقيـــق احل�سابـــات واال�ست�ســــارات االقت�ساديـة ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
ل�سركــــة ربوع الفليج العاملية - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١2٣50١2، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة قي�ش اخلنجي و�شركاه �ش.م.م

يعلـن مكتــــب املرهوبـــي لتدقيـــق احل�سابـــات واال�ست�سارات االقت�ساديـــة ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
ل�سركــــة قي�ش اخلنجي و�سركاه �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١8٣١526، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي
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�شعيد بن علي بن هالل ال�شليمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جند للخدمات والتوريدات �ش.م.م

للخدمـــــات  جنــــد  ل�سركــــة  امل�سفــــــي  ب�سفـتـــــه  ال�سليمـــي  هـــالل  بن  علــي  بن  �سعيد  يعلـن 
والتوريدات �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١22١٣٣، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احللول الدولية املتكاملة �ش.م.م

يعلـن �سعيد بن علي بن هالل ال�سليمي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة احللول الدولية املتكاملة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١0٩768 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التوليب للتجارة املتميزة �ش.م.م

يعلـن �سعيد بن علي بن هالل ال�سليمي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة التوليب للتجارة املتميزة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١0٩877٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية

 ل�شركة ال�شليمي الدولية للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن �سعيـــد بن علـــي بن هـــالل ال�سليمـــي ب�سفـتــــــه امل�سفــــي ل�سركـــــــة ال�سليمـــي الدولية 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١0٩20٩٣، 

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

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الثقة العقارية �ش.م.م

يعلـن �سعيد بن علي بن هالل ال�سليمي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الثقة العقارية �ش.م.م، 

الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١١0٩767،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شقر احلوراء للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن �سعيد بن علي بن هالل ال�سليمي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة �سقر احلوراء للتجارة 

واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١008١4٣، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي

مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اأبو خالد ال�شعيدي للتجارة - تو�شية

يعلـــن مكتــــب اأ�ســـواء الباطنــــــة لتدقيــــــق احل�سابـــات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــــة م�ساريــــــع 

اأبـــو خالـــد ال�سعيدي للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

١255٩8٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

امل�شفــي
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