
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العــــــدد )1398(                                                                            ال�سنـــــــــــــــــة اخلم�ســـــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة    

                                                          وزارة العمـــــــل
اإعـــــــالن ب�ســــــاأن طلــب ت�سجيـــــــل نقــابــــــة عمــاليــــــــــة.                                     

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

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص بالنتفاع.
ا�ستــدراك.

                                                االأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�ســات
اإعــــالن عــــن طــــرح املناق�ســـة رقــــم 2021/22.

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان جمان احلديثة للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برادات الد�سر �ص.�ص.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سكة �سفر للتجارة - ت�سامنية.

ال�سعيلي ووالدته  الت�سفـية ل�سركة فهد بن حميد بن �سالح  اأعمال  اإعالن عن بدء 
للتجارة - ت�سامنية.

رقم 
ال�سفحة
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العمانية خلدمات الطريان �ص.م.ع.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما اللبان �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد املجد املتميزة �ص.�ص.و.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيك �سوك الهند�سية و�سركاهم �ص.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مفاتيح اخلري احلديثة للتجارة واملقاولت - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة الردة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن مرهون املعمري و�سريكه للتجارة 
واملقاولت �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن علي بن �سامل العربي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راز للتجارة واملقاولت �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اي ايه ال لوج�ستك�ص �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأربيت �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلعة الأن�سب للتجارة �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف بن حارب بن عامر الدرعي واأولده - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العبد بن حمود بن علي ال�سيباين واأولده 

للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سمود للخدمات الفنية - ت�سامنية.

اإعـــالن عن انتهـــاء اأعمــــال الت�سفـيـــة ل�سركــــة رمال الزبار للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري جبال للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي اأدم للتجارة - ت�سامنية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الغمامة الوطنية �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح عفار للتجارة - ت�سامنية.



اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة ال�سرية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حم�سة الف�سية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قي�سر اجلزيرة للتجارة واملقاولت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املورد اخلليجية املتحدة للتجارة واملقاولت �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم اأبليتا �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلبل الأخ�سر لأنظمة امل�سخات �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رو�سة الأمل �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر دملون للتجارة �ص.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرين للخدمات الهند�سية �ص.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التفوق خلدمات ال�سحن �ص.م.م.
ال�سيابي  �سليمان  بن  اإبراهيم  بن  حممد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

وولده للتجارة - ت�سامنية.
ال�سيزاوي  اإبراهيم بن مبارك  الت�سفـية ل�سركة مبارك بن  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

و�سريكه - ت�سامنية.
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

وزارة العمــــل

اإعـــــــــالن

ب�ساأن طلب ت�سجيل نقابة عمالية

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

�سلطنة  لعمــال  العام  واالحتــاد  العمالية  واالحتادات  العمالية  النقابات  وعمل  وت�سجيل 

عمان اأن عـــمال �سركة ) �سحار خلدمات الت�سغيل ( تقدمـــوا اإلى املديريـــة العامـــة للرعايـــة 

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

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

امل�سكلــــة بالـــوزارة لهـــذا الغـــر�ض، وذلك خـــالل ثالثيـن يومـا من تاريخ ن�سر هذا االإعالن.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــــالن

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

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

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 108891

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سحن وتفريغ ال�سلع، تاأجري ال�سيارات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خرباء اجلنوب للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2017/3/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 126567

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س باجلملة وبالتجزئة وبيع العبايات وال�سيل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأمرية للعبايات وال�سيل �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 248 ر.ب: 134، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/3/3

- 8 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145666

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأمنية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137173

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز جتاري للت�سوق )هايربماركت(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الجتاه الواحد العاملي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية �ساللة، حمافظة ظفار، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/29
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142568

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الر�سي�سة املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145978

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل املالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمان لالأعمال املتاألقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/24
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146051

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء)تركيب و اإ�سالح نظم التدفئة و تكييف الهواء(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع حمد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146054

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي بن حممد بن حبيب العجمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146055

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع احللويات واملك�سرات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املرايا لال�ستثمار الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146062

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات الفنادق، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، 

مطاعم  خدمات  وا�سوكو،  مطاعم  خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات 

معكرونة اأودون و�سوبا، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(، خدمات الطهاة ال�سخ�سية 

ينا�سب  ما  ح�سب  والطهي  الت�سوق  فـي  تتمثل  خا�سة  اأو  منزلية  ووجبات  اأطباق  اإعداد 

امل�ستهلك.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روؤية م�سقط لالأعمال واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146071

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور، اإدارة وتوجية الأعمال، ا�سترياد وت�سدير.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رحاب م�سقط للتجارة العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146081

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة )املالب�س اجلاهزة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأمرية الذهبية للتجارة املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146082

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وجه  اأغطية  مالب�س،  قم�سان،  �سالت،  مالب�س،  اأحزمة  كتانية،  مالب�س  ن�سائية،  عباءات 

خمار اأو حجاب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة املروج الوطنيه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146092

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العربية املتميزة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30

- 14 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146093

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن، خدمات وكالت الدعاية والإعالن، تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع العهد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30        

  

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146096

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمل حالقة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وادي قفـيفه املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146099

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زها املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146107

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح الأجهزة الكهربائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بي�سان ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/31
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146165

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة، قبعات ر�سمية، قبعات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فاطمة بنت �سعيد الزعابية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146230

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سوق حمالت الت�سوق هايربماركت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سذى النيل الذهبي للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146231

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فرح الربميي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146232

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القرو�س املالية متويل.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك التنمية العماين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146233

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد الغذائية واأدوات التجميل والعطور والبخور وم�ستلزماتها والت�سدير وال�سترياد 

عن طريق النرتنت.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حجر ال�سم�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146234

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأدوات املتعلقة بالفرو�سية وملحقاتها واأدوات الريا�سة املختلفة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حجر ال�سم�س

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146236

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع بالتجزئه للعطور وم�ستح�سرات التجميل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ما�سة الذهبية للم�ساريع الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146237

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 

اأو  اطباق ووجبات منزلية  )اإعداد  ال�سخ�سية  الطهاة  الوجبات اخلفـيفة، خدمات  تقدمي 

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلمان الزهري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146238

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باملزاد العلني.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العا�سمة العاملية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146239

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل نحل، خال�سات للمواد الغذائية عدا اخلال�سات الأثريية والزيوت العطرية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ع�سل جبال عربي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ولية عربي، حمافظ الظاهرة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146241

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املرا�سيم العربية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146243

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإقامة، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(، خدمات  خدمات خميمات العطالت اأماكن 

وال�سراب، خدمات مطاعم  بالطعام  التموين  الفنادق،  املقاهي، خدمات  املطاعم، خدمات 

تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو 

املتنقلة الكانتينات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عزان عارف العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146244
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ر�سد  الفكرية،  امللكية  ترخي�س  الفكرية،  امللكية  ا�ست�سارات 
الأبحاث  القانونية،  ال�ست�سارة  لغايات  الفكرية  امللكية  حقوق 
القانونية، خدمات املرافعات، ترخي�س برامج حا�سوبية خدمات 

قانونية، ت�سجيل اأ�سماء املجال خدمات قانونية، خدمات بديلة لت�سوية املنازعات، خدمات 
اإعداد الوثائق القانونية، اإدارة قانونية للرتاخي�س، خدمات قانونية مرتبطة بالتفاو�س 
على العقود ل�سالح الغري، امل�سورة القانونية فـي ال�ستجابة لطلبات العطاءات، الرتخي�س 
ال�ست�سارات  القانونية،  املراقبة  خدمات  الربجميات،  ن�سر  اإطار  فـي  قانونية،  خدمات 
عام  القانونية)دعم  الدعوة  خدمات  الخرتاع،  براءات  اخلرائط  ر�سم  املتعلقة  القانونية 
اأو �سيا�سة معينة، خدمات قانونية فـي جمال الهجرة، تدقيق المتثال  اأو تو�سية ل�سبب 

القانوين.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البدري ونايف القري و�سركاوؤهم حمامون وم�ست�سارون قانونيون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146246
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرق غرب لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146247

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع العبايا الن�سائية وال�سيل، بيع املالب�س اجلاهزة(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآفاق امل�ستقبل املتعددة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146249

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون، م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام، م�سحوق طبا�سري نقي للتجميل، م�ستح�سرات 

مكياج.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدكتور لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146250

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مــرافئ اخلليج املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146251

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم مطبوخة، حلوم، هالم حلوم، خال�سات حلوم، حلوم 

مملحة، حلوم دواجن غري حية، حلوم حمفوظة، حلوم معلبة، 

نقانق للهوت دوغ، نقانق للكورن دوغ، نقانق �سجق.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ظفار لالإنتاج والت�سويق الزراعي )�س.م.ع.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146252

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي )الت�سميم الداخلي والديكور(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرزان الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146253

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بناء ال�سفن.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القمة املتحدة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146254

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال، تقييم الأعمال، ا�ست�سارات تنظيم الأعمال، 

اأبحاث الأعمال، خدمات امل�سورة فـي اإدارة الأعمال، ا�ست�سارات الأعمال املهنية، املعلومات والأخبار 

فـي  املحتملني  امل�ستثمرين  بني  للتوفـيق  الأعمال  قطاع  فـي  الو�ساطة  خدمات  الأعمال،  عن 

القطاع اخلا�س ورواد الأعمال الباحثني عن متويل، خدمات ال�ستخبارات ال�سوقية، خدمات 

التوا�سل مع املوؤ�س�سات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عهد البتكار والتطوير وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146264

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حتديث و�سيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�ستاذ التقنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146267

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد الغذائية )�سوبرماركت(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وهج ال�سم�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146268

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عو�س العامري و�سركائه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146269

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم امل�سروبات و وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سعلة العاملية لال�ستثمار العقاري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146270

فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة لإزالة ال�سعر بالليزر، غري تلك املخ�س�سة لالأغرا�س الطبية، اأدوات ل�سفر ال�سعر، 

كهربائية، اأدوات كهربائية وغري كهربائية لإزالة ال�سعر، اأطقم كهربائية للعناية باأظافر 

اليدين، ماكينات حالقة كهربائية اأو غري كهربائية، مق�سات �سعر لال�ستعمال ال�سخ�سي 

كهربائية وغري كهربائية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عبداللـه واأخوانه املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146271

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س للريا�سة البدنية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سداء املعبيلة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146272

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة لالأواين.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدينة الواعدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146273

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

خدمات املطاعم، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة بن حربي العاملية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146274

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، منتجات احلليب، روب اللنب.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة رام العربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146275

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلياطة )ق�س و تف�سيل ال�ستائر(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اجلودة العالية الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146276

فـي الفئة 10 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحزمة كهربائية لغايات طبية )املختربات(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأطياب لتكنولوجيا الأغذية واخلدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146280

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو  م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، ع�سائر خ�سراوات م�سروبات، م�سروبات فواكه 

خ�سار خملوطة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الق�سور املعلقة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146285

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيت ذرة للطعام، زيت �سم�سم، زيت نخيل للطعام، زيت زيتون للطعام، زيت دوار ال�سم�س 

للطعام، زيت جوز الهند للطعام )ع�سر وا�ستخراج زيت النارجيل(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة واحة ظفار العربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146286

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بال�سمع،  ال�سعر  اإزالة  باجلمال،  العناية  خدمات  التدليك،  امل�ساج  ال�سعر،  ت�سريح  خدمات 

العناية باأظافر اليدين.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمطات اجلمال لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146299

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متور، خ�سراوات حمفوظة، فواكه حمفوظة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الو�سام الف�سي للتجارة الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146304

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل، خدمات العناية باجلمال.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املو�سة الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 114 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146305

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمبز.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع امل�سريب املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146306

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب معدات املطابخ )بيع وتركيب معدات املطابخ واملطاعم والفنادق(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيت احللبي لتجهيز معدات املطابخ واملطاعم والفنادق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146308

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو هال العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )1398(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146315

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الطباعة الرقمية والطباعة على املن�سورات واملالب�س و الهدايا و الأكواب و الأختام.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التجارة الفريدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146319

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعبئة، تغليف ال�سلع، تغليف الب�سائع.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع العز املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146341

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب  احلافالت،  تاأجري  بال�سفن،  ال�سحن  الب�سائع،  ت�سليم  بحرية،  رحالت  تنظيم 

الرحالت ال�سياحية، نقل ركاب، احلجز للنقل، احلجز لل�سفر، حجز مقاعد ال�سفر.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الدولية لل�سفر وال�سياحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146351

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

توزيع الكهرباء )اإقامه واإ�سالح الأعمال الكهربائية ومتديدها(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطاقة التقنية الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146355

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متخ�س�س فـي بيع احللويات، الت�سيزكيك، والكوكيز، والآي�س كرمي، حال الالتيه، الع�سائر، 

القهوة، التارت، وامل�سروبات الباردة.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خمترب احللويات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146362

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، التمري�س الطبي، خدمات التطبيب عن بعد، خدمات التحليل 

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

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة امل�سابيح ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146382

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )مقهى كرك(.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلظوظ امل�سرتكة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146424

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلطان بن حمود بن ماجد الإ�سماعيلي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الن�سيب، وليــة اإبـــــراء، حمافظة ال�سرقيــــة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 133211
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جهاز  البطاريات،  �سحن  واأجهزة  الذكية  للهواتف  تطبق  واقية  اأفالم  كهربائية،  قواب�س 
معاجلة البيانات، البطاقة املمغنطة امل�سفرة، قارئات )معدات معاجلة البيانات (، اأجهزة 
تعقب الن�صاط القابلة لالرتداء، اأغلفة الهواتف الذكية، اأجهزة ا�صتقبال ال�صوت والفـيديو، 
و�سالت  ذكية،  هواتف  راأ�س،  �سماعات  ال�سوت،  ملكربات  خزانات  الذكية،  للهواتف  حاالت 
للخطوط الكهربائية، بطاريات، حمطات �صحن كهربائية لل�صيارات، الكابالت الكهربائية، 
الثنائيات الباعثة لل�سوء )LED( البطاريات الكهربائية لل�سيارات، املحوالت الكهربائية، 

ال�ساعات الذكية، الهواتف املحمولة.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريفر �سونغ تكنولوجي، ) �سنزهن( كو، ليمتد 
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

كو  �سانغانغ  قيانهاي  فانيلو،  قيان  رقم1،  ايه،  بيلدينغ   ،201 رووم  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
اأوبريي�سن زون، �سنزهن، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/11/25
مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145076
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساي )النب وال�ساي والكاكاو وال�سكر واالأرز والتابيوكا وال�ساغو والنب اال�سطناعي، الدقيق 
املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات 
البهارات  واخلل،  واخلردل  امللح  اخلبازة،  وذرور  اخلمرية  االأ�سود،  والع�سل  النحل  ع�سل 

والتوابل، الثلج(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ار اإف كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

االإمارات  دبي،   ،3 ال�سناعية  الق�سي�س  منطقة   ،19370 �س.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/11
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145246
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طالءات معدنية للبناء )طالءات تباع كاأجزاء اأ�صا�صية من �صهاريج التخزين املعدنية(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي اأ�س تي اإند�سرتيز، اإنك - �سركة اأمريكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،64131 اأو  اأم  �سيتي،  كان�سا�س   ،900 �سويت  �سرتيت،   104 اإي،   903 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/18
مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
حــــــق الأولويـــــــة: )رقـــــــم االأولــــويــــة: 90266320 - تاريـــــخ االأولــــويـــــــة: 2020/10/20 - 

بلد االأولوية: الواليات املتحدة االأمريكية(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145433
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات طب االأ�سنان )اخلدمات الطبية، خدمات طب االأ�سنان، خدمات الطب البيطري، 
الزراعية  اخلدمات  واحليوان،  لالإن�سان  باجلمال  العناية  وخدمات  ال�سحية  اخلدمات 

واجلراحية واملتعلقة بالغابات(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد ها�سيف
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كاننور دي�سرتيكت، بني 670358، كرياال، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/26

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية �س.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 858 ر.ب: 131، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146083
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأواين مطبخ )اأواين واأدوات واأوعية لال�صتعمال املنزيل وللمطبخ، اأم�صاط كهربائية، اأ�صفنج، 
فرا�صي اأدوات تنظيف، �صلك جلي، زجاج غري م�صغول اأو �صبه م�صغول، اأوان زجاجية، واأواين 
خزف �صيني خزفـية غري واردة فـي فئات اخرى، قواعد اأطباق وقواعد اأواين ال�صرب على 

مائدة الطعام(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ليفكو التجارية ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: قطعة اأر�س رقم 136-125 مكتب رقم 1207-7 ملك ليجند ال�صرق 
االأو�سط، رقة البطني، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب:112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146086
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

من  ت�سكيلة  جتميع  )خدمات  بالتجزئة  البيع  لغايات  االإعالم  و�سائل  على  �سلع  عر�س 
الب�سائع ل�سالح الغري ،وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة، 
متاجر  مثل هذه اخلدمات من خالل  تقدم  وقد  النقل(،  على خدمة  ذلك  ينطوي  )وال 
البيع بالتجزئة، اأ�صواق البيع باجلملة، كتالوجات الطلب عرب الربيد املبا�صر اأو بوا�صطة 

االأو�صاط االإلكرتونية، مثل املواقع االإلكرتونية اأو برامج الت�صوق التلفزيونية(. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اون بورد اك�سربي�س لل�سحن �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: م�صتودع ملك رقم 01 ملك موؤ�س�سة دبي 
العقــــاريــــة، القــــوز ال�سناعيـــــة 1 - دبــي، 

االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/30

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل: 
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3441 ر.ب:112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 143942

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرمد لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع ال�سلطان قابـــو�س، محافظــــة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/3/2
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
جمـــل�ص  لـــدول  التجاريــة  العالمـات  )نظام(  قانون  من   )28( املـادة  لأحكام  وفقا  بالنتفاع 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 94676

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/12/27م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1115 فـي 2015/9/20م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة النقل الوطنية العمانية �ص.م.ع.م

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ال�سركة الوطنية للعبارات �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:911 ر.ب: 133

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/6/24م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/6/24م
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ا�ستــدراك

تنــوه وزارة التجـــارة وال�سناعــة وترويج اال�ستثمار اإلــى اأنــه قــــد وقع خطاأ مادي عنـد ن�سر 

بيانات ت�سجيل العالمة التجـارية رقــم )96177(، املن�سـورة فــي اجلريدة الر�سميـة العـدد )1345(، 

الــ�سادر بتاريخ 22 �سوال 1441هـ ، املوافق 14 يونيو2020م، اإذ ورد �سكل العالمة كاالآتي: 

وال�سحيـــــــح هــــــو:

لـــذا لـــزم التنويـــه.

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
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الأمانة العامة ملجل�س املناق�صات
اإعـــالن

تعلن الأمانة العامة ملجل�س املناق�سات عن طرح املناق�سة 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

2021/22

توريد مواد 
ا�ستهالكية 

للغ�سيل الكلوي 
لوزارة ال�سحة

ال�سركات 
املتخ�س�سة 
فـي توريد 

امل�ستلزمات الطبية 
وامل�سجلة لدى 
الأمانة العامة 

ملجل�س املناق�سات

)=/150 ر.ع(
مائة وخم�سون 

ريال عمانيا
2021/7/152021/8/9

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 باملوقع.
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.
قبـل  اأعاله  املذكور  الإلكرتوين  باملوقع  اإ�سناد  العطــاءات عن طريق خدمة  تقدمي  يجــب 
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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�سعيد بن �سليمان بن �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فر�سان جمان احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

جمان  فر�سان  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  �سامل  بن  �سليمان  بن  �سعيد  يعلن 
احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�سية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
١١7252٩, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
علــى  ال�سركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  االأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�سفـــي  مراجعــــة  اجلميــع 

العنوان االآتـي: 
والية �سحم - محافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم:٩٩1245٩٩ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برادات الد�سر �ش.�ش.و

يعلن مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة 
الـتجاري بالرقـم ١١٣70٣4,   ال�سجل  اأمانة  �سركة برادات الد�سر �ش.�ش.و, وامل�سجلة لدى 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر,  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي: 
�ش.ب: 23 ر.ب: 133

 هاتف رقم: ٩٩565065
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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علي بن حمدان بن �سليمان العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سكة �سفر للتجارة - ت�سامنية
يعلن علي بن حمدان بن �سليمان العربي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سكة �سفر للتجارة - 
ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١274٩77, وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠2١/4/25م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 
والية الر�ستاق - حمافظة جنوب الباطنة

�س.ب:32 ر.ب:317 
 هاتف رقم:٩2100706 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

فهد بن حميد بن �سالح ال�سعيلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة فهد بن حميد بن �سالح ال�سعيلي ووالدته للتجارة - ت�سامنية

يعلن فهد بن حميد بن �سالح ال�سعيلي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة فهد بن حميد بن �سالح 
ال�سعيلي ووالدته للتجارة - ت�سامنية, وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٣١8١65٠, 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

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

 هاتف رقم:٩٩3575٩1 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب بي دي اأو
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العمانية خلدمات الطريان �س.م.ع.م
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة ال�سركة العمانية خلدمات الطريان �س.م.ع.م,  اأو  يعلن مكتب بي دي 
املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,١28١662 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
2٠2١/4/28م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي: 
�ساطئ القرم - والية بو�سر -حمافظة م�سقط 

�س.ب: 117 ر.ب: 112 
هاتف رقم: 24٩00100 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عادل بن �سعبان بن جمعان عجزون بيت �سعيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما اللبان �س.م.م
يعلن عادل بن �سعبان بن جمعان عجزون بيت �سعيد اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سما اللبان 
ال�سركاء  التفاق  وفقا   ,١٠4٩5٠5 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �س.م.م, 
املوؤرخ 2٠١8/5/١6م, وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر, 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي: 
حمافظة م�سقط

 هاتف رقم: ٩5208867
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روافد املجد املتميزة �ش.�ش.و

املتميزة  املجد  روافد  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  لتدقيق احل�سابات  الرباعي  يعلـن مكتب 
اأعــمال  الـتجــاري بالرقـــم ١٣٣80٩4، عـــن انتهاء  اأمانـة ال�سجــل  لــدى  �ش.�ش.و، وامل�سجلـة 

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

مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيك �سوك الهند�سية و�سركاهم �ش.م.م

يعلـن مكتب �ساه للتدقيق - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة بيك �سوك 
الهند�سية و�سركاهم �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١088787، 

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

�سامل بن م�سلم بن �سامل اليعربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة مفاتيح اخلري احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلــن �سامل بن م�سلم بن �سامل اليعربي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة مفاتيح اخلري احلديثة 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١0٩4٣67، عـن 

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

�سامل بن �سيف بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جوهرة الردة للتجارة - ت�سامنية
الردة للتجارة -  امل�سفــي ل�سركة جوهرة  املعمري ب�سفـتـــه  يعلــن �سامل بن �سيف بن علي 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١6٣7282 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�سفــي
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�سيف بن مرهون بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سيف بن مرهون املعمري و�سريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلــن �سيف بن مرهون بن علي املعمري ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركة �سيف بن مرهون املعمري 
بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاوالت  للتجارة  و�سريكه 

٣00١٩8٩، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�سفــي

اأحمد بن علي بن �سامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اأحمد بن علي بن �سامل العربي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

اأحمد بن علي بن �سامل  اأحمد بن علي بن �سامل املعمري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة  يعلــن 
بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - للتجارة  و�سريكه  العربي 

٣058778، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�سفــي

هيثم بن حممد بن نا�سر املع�سري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة راز للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلــن هيثم بن حممد بن نا�سر املع�سري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة راز للتجارة واملقاوالت 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١685٩٣7 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 

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

مكتب اأم جي اآي الروؤية - حما�سبون قانونيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اي ايه ال لوج�ستك�ش �ش.م.م

يعلـن مكتب اأم جي اآي الروؤية - حما�سبون قانونيني - ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اي ايه ال 
لوج�ستك�ش �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١05٣022، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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�سركة امل�سفوفة عمان - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأربيت �ش.م.م

تعلـن �سركة امل�سفوفة عمان - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة م�ساريع 
انتهاء  عـــن   ،١0٩١605 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  اأربيت 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلعة االأن�سب للتجارة �ش.م.م

قلعة  ل�سركــــة  امل�سفــــية  ب�سفـتـــــها   - قانونيون  امل�سفوفة عمان - حما�سبون  �سركة  تعلـن 
االأن�سب للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١07588٩، عـــن 

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

�سيف بن حارب بن عامر الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سيف بن حارب بن عامر الدرعي واأوالده - ت�سامنية

يعلــن �سيف بن حارب بن عامر الدرعي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة �سيف بن حارب بن عامر 
الدرعي واأوالده - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 5057752، عـن 

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

زيد بن العبد بن حمود ال�سيباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة العبد بن حمود بن علي ال�سيباين واأوالده للتجارة - تو�سية

بن علي  العبد بن حمود  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  ال�سيباين  العبد بن حمود  بن  زيد  يعلــن 
ال�سيباين واأوالده للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 500٣8٩0، 

عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�سفــي
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حارب بن �سامل بن �سعيد املحروقي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سمود للخدمات الفنية - ت�سامنية
للخدمات  ال�سمود  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  املحروقي  �سعيد  بن  �سامل  بن  حارب  يعلــن 
انتهاء  بالرقم ١١٣7646، عـن  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  - ت�سامنية،  الفنية 

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

اأنور بن حممد بن �سليمان اخل�سيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال الزبار للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  الزبار  رمال  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  اخل�سيبي  �سليمان  بن  حممد  بن  اأنور  يعلــن 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١057١١8 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية، 

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

حمد بن زايد بن �سعيد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحاري جبال للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  ل�سركة �سحاري جبال  امل�سفــي  الدرعي ب�سفـتـــه  �سعيد  زايد بن  يعلــن حمد بن 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،5١056٣٣ بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية، 

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

حممود بن حممد بن حميد البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوادي اأدم للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  اأدم  بوادي  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  البو�سعيدي  بن حميد  بن حممد  يعلــن حممود 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١١2١6٩4 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�سفــي
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علي بن �سعيد بن �ساملني احلرملي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الغمامة الوطنية �ش.م.م
يعلــن علي بن �سعيد بن �ساملني احلرملي ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركة م�ساريع الغمامة الوطنية 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١08٣726، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�سفــي

خالد بن حمد بن عبداللـه اجلنيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح عفار للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  ل�سركة �سروح عفار  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  بن عبداللـه اجلنيبي  يعلــن خالد بن حمد 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١١678٣١ بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية، 

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

خالد بن تويلي بن �سعيد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة ال�سرية للتجارة - ت�سامنية
يعلــن خالد بن تويلي بن �سعيد الدرعي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة دانة ال�سرية للتجارة - 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١08408٣ بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية، 

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

�سالح بن ذياب بن حممد الهنائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حم�سة الف�سية - ت�سامنية
 - الف�سية  حم�سة  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  الهنائي  حممد  بن  ذياب  بن  �سالح  يعلــن 
اأعــمال  انتهاء  عـن   ،١١220٣٩ بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�سفــي
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مبارك بن �سعيد بن حمود اجلهوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة قي�سر اجلزيرة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلــن مبارك بن �سعيد بن حمود اجلهوري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة قي�سر اجلزيرة للتجارة 
واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١005١65، عـن انتهاء 

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

م�سعل بن عبداللـه بن نا�سر املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة املوارد اخلليجية املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلــن م�سعل بن عبداللـه بن نا�سر املعمري ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة املوارد اخلليجية املتحدة 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١١2٣2١١، عـن  للتجارة واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى 

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

�سالح بن جمعة بن �سليم البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم اأبليتا �ش.م.م
�ش.م.م،  اأبليتا  جنوم  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  البلو�سي  �سليم  بن  جمعة  بن  �سالح  يعلــن 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١١٩١2٣7، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�سفــي

مكتب املحا�سبة الرائدة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلبل االأخ�سر الأنظمة امل�سخات �ش.م.م

يعلـن مكتب املحا�سبة الرائدة لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اجلبل االأخ�سر 
الأنظمة امل�سخات �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٣70٩0، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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حمد بن اإبراهيم بن علي الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رو�سة االأمل �ش.م.م
امل�سفــي ل�سركة رو�سة االأمل �ش.م.م،  الوهيبي ب�سفـتـــه  اإبراهيم بن علي  يعلــن حمد بن 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١044077، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر دملون للتجارة �ش.م.م

يعلــن حمد بن اإبراهيم بن علي الوهيبي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة فجر دملون للتجارة �ش.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١054٣26، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرين للخدمات الهند�سية �ش.م.م

للخدمات  ال�سرين  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتـــه  الوهيبي  علي  بن  اإبراهيم  بن  حمد  يعلــن 
انتهاء  عـن   ،١١248٣4 بالرقم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الهند�سية 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التفوق خلدمات ال�سحن �ش.م.م

يعلــن حمد بن اإبراهيم بن علي الوهيبي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة التفوق خلدمات ال�سحن 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم ١08١٣٣٩، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�سفــي
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خالد بن حممد بن اإبراهيم ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة حممد بن اإبراهيم بن �سليمان ال�سيابي وولده للتجارة - ت�سامنية

يعلــن خالد بن حممد بن اإبراهيم ال�سيابي ب�سفـتـــه امل�سفــي ل�سركة حممد بن اإبراهيم بن 
�سليمان ال�سيابي وولده للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 

٣2٣4٩67، عـن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
 امل�سفــي

�سيخة بنت �سعيد بن حمد املقبالية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة مبارك بن اإبراهيم بن مبارك ال�سيزاوي و�سريكه - ت�سامنية

اإبراهيم بن  امل�سفــية ل�سركة مبارك بن  املقبالية ب�سفـتـــها  تعلــن �سيخة بنت �سعيد بن حمد 
مبارك ال�سيزاوي و�سريكه - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقم 8056٩١٩، 

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