
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1404(                                                                           ال�سنــــــــــــــــــة اخلم�ســــــــــــــــــــون 

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة

بتعديل بع�ض اأحكام قانون تاأمني املركبات. مر�ســــــوم �سـلطانـــــي رقـــــم 2021/53 

بتطبيق القانون )النظام( املوحد ملكافحة الغ�ض  مر�ســــــوم �سـلطانـــــي رقـــــم 2021/54 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  لدول  التجاري 

العربية.

االعتماد  مركز  اإن�ساء  اتفاقية  على  بالت�سديق  مر�ســــــوم �سـلطانـــــي رقـــــم 2021/55 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  بدول  اخلليجي 

العربية وامللحق رقم )1( لها.

�سلطنة  حكومة  بني  اتفاقية  على  بالت�سديق  مر�ســــــوم �سـلطانـــــي رقـــــم 2021/56 

لدول  التعـاون  ملجلـ�ض  العامــة  واالأمانــة  عمان 

االإح�سائي  املركز  مقر  ب�ساأن  العربيــة  اخلليــج 

لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية.

باإ�سدار نظام جهاز اال�ستثمار العماين. مر�ســــــوم �سـلطانـــــي رقـــــم 2021/57 
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قــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                         وزارة الرتاث وال�سياحة

قـــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2021/100   �سادر فــــي 2021/8/5 بتحديـد ر�سـوم زيـارة مركـز 

فتـح اخليـر.

قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم 2021/124   �سادر فــــي 2021/8/15 ب�ساأن اإ�سافة ن�ساط تنظيم 

رحالت �سياحة املغامرات اإلى اأن�سطة مكاتب ال�سفر 

وال�سياحة.

جملــــــة  قيمـــة  بتحديــــــد   2021/8/15 فــــي  �ســـادر    2021/125 رقــــــــــــم  وزاري  قـــــــــــرار 

الدرا�سـات العمانيـة. 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار

قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2021/70   �ســادر فـي 2021/7/29 بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة 

التنفيذيــة لنظــام اجلامعــات اخلا�ســة.

قـــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــم 2021/71   �ســادر فـي 2021/7/29 بتعديل بع�ض اأحكام الالئحة 

التنظيميـة للكليــات واملعاهد العليا اخلا�ســة.

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة    

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

االإعـــالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ض باالنتفاع.

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

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



اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة خلدمات التاأمني �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سواري اجلديدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمانة ملقاوالت خطوط االأنابيب �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سدى امل�سموع للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر �سندان �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأخوة خلدمات االأفراح �ض.م.م.

العامة  للتجارة  العاملية احلديثة  املحطات  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  اإعالن عن 

)�سركة منطقة حرة( �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرقية للرعاية ال�سحية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق احلور العاملية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سي ام تي اأ�ض فان �سوماران الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن علي بن زاهر العربي للتجارة �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرنا�ض اخلابورة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سجايا للتقنية املتطورة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املفنود للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفجر اجلديد املتميز للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سالالت العطاء للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي وحميد القم�سوعي للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع االأثاث العربي �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق �سحار الذهبية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدم للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سداب للم�ساريع العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حرامل احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سويح املميزة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء املدينة الواعدة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال اليقني �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات وال�سيانة الفنية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال ال�سوامح الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة محالح لالإن�ساءات والتعمري - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البناء والتطوير العقاري للمقاوالت والبناء �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة ال�سويعي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

للتجارة  املميزة  العربية  �سحار  م�ساريع  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن محمد بن علي البادي وولده للتجارة 

واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معيار لالأعمال التجارية واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خانكو لل�سيافة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بالتني للحلول التكنولوجية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سعود واأخوه للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرايا الدريز - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طائر العفية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اعمار العفية املتكاملة للمقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  الرباءة للتجارة �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأحمد املقبايل للمقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سحار املتحدة خلدمات النفط والغاز �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا ال�سرق املتحدة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء ح�سيفني للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

االأن�ساري  �سعيد بن عبداللـه  ل�سركة عبداللـه بن  الت�سفـية  اأعمال  اإعالن عن بدء 

وولده - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأمناط العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مح�سن خمي�ض وعبدالوهاب اإ�سماعيل - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفريد لل�سياحة واال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سمي احلديثة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سمي الربونزية للتجارة- ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سلية الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هيماء الوطنية �ض.م.م.

الفار�سي  محمد  بن  عبدالنور  بن  عا�سم  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

وولده للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع النور املتكاملة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وعد ال�سيزاوي للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات عقداء للتجارة واملقاوالت �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات و�سيانة معدات الزراعة والبناء - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العنان الع�سرية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رذاذ �سيهيتا للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأفق ال�سا�سع للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوج الذكية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز التجاري ملواد البناء واالأثاث �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواق ومخبز م�سقط �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سداد العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموع �سناو للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سدر العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثقيل للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة املوارد وامل�سادر �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء البداية احلديثة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق االأو�سط لالأدوية وامل�ستلزمات الطبية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واجهة �سحار احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفحات الريف للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التوكيالت للرخام �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلالد وال�سقر للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة اأحمد بن �سليمان بن حميد املعمري �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عمران اجلديدي و�سريكه �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القوة الثالثية املتحدة لال�ستثمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطورة املجد للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم الكون العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اجلا�سر للمعدات ال�سناعية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم غرناطة العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وردة اجلوري احلديثة للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفوة للبيوت العقارية املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار �ساللة املتحدة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوفراج و�سريكه للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساي الفجر �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرثوة الالمعة للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الغاز �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة اخليال �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقبول واإخوانه للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوركيد ال�سحراء العاملية - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوكب الف�سي للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون العربية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البئر العميق �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب الوالية املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو هيثم االأغربي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية. 

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر بني عمر للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برونيل م�سقط �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدائق اجلوري �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم بخاء للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم فنجاء - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مخبز وحلويات الهدابي - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ور�ســة ال�سندان لت�سليح ال�سيارات - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر فنجاء للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القوافـي الوطنية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد العوينات للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار امل�سرق لتكنولوجيا املكاتب �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العدل الهند�سية �ض.م.م

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلهوري ال�ساملة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الظاهري والبلوكي لل�سحن والتفريغ �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة  املنجور الذهبي للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلنائن املعلقة العاملية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خلفان بن �سامل بن حميد البادي واأوالده 

للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع تركية الوطنية - ت�سامنية .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجر الذهبي املميز للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املعارف احلديثة للخدمات التجارية - ت�سامنية .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت �سم�سة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جناح الليل للتجارة �ض.م.م .
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار اخلريف للعقارات - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الكويت العقارية �ض.م.م .
للبال�ستيك  االأو�سط  ال�سرق  كاكالبنا  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

)�سركة منطقة حرة( �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية احلديثة للحا�سب االآيل �ض.م.م .

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغرزة الذهبية للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج بحور �سحار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم املدينة الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حمود بن هالل ال�سواعي و�سركائه - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ســـيف اليمــــان للم�ساريع واخلدمات �ض.م.م

205
205
206
206
207
207
207
207

208
208
208
208
209
209
209
209

210
210
210
210

211

211
211

رقم 
ال�سفحة



مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1404(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2021/53

بتعديل بع�ض اأحكام قانون تاأمني املركبات

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون تاأميـن املركبات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/34،

وبعد العر�س على جمل�س عمان،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

يجرى التعديل املرفق على قانون تاأمني املركبات امل�سار اإليه.

املــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف التعديل املرفق، اأو يتعار�س مع اأحكامه.

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي:  7  من مـحــــــــرم �سنـة 1443هـ
املـوافــــق: 16 من اأغ�سطـ�ض �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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تعديل بع�ض اأحكام قانون تاأمني املركبات 

ي�ستبـدل بالبنــد )ج( مــن املــادة )15( مــن قانــون تاأمـــني املركبـات امل�ســار اإليه، الن�س الآتي:

"اإذا كان �سائق املركبة غري حا�سل على رخ�سة �سياقة لنوع املركبة، اأو مت �سحبها ق�سائيا 

اأو اإداريا منه، اأو كان واقعا حتت تاأثري مواد م�سكرة اأو مخدرة اأو موؤثرة عقليا".
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2021/54

بتطبيق القانون )النظام( املوحد ملكافحة الغ�ش التجاري

لدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر بتطبيقه 

املر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/67،
وعلى قانون �سالمة الغذاء ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/84، 

وعلى قانون حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/66،
وعلى نظام هيئة حماية امل�ستهلك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 53/ 2011، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/77 فـي �ساأن الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك، 
وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية فـي دورته )37( ال�سابعة 
والثالثني املنعقدة فـي الريا�س فـي �سهر دي�سمرب 2016م باعتماد القانون )النظام( املوحد 

ملكافحة الغ�س التجاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 
وبعد العر�س على جمل�س عمان،  

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى 

يعمل بـاأحكام القانون )النظام( املوحد ملكافحة الغ�س التجاري لدول جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية املرفق، مع مراعاة الأحكام الواردة فـي هذا املر�سوم.

املــادة الثانيـــة

املبني  املعنى  الآتية  للكلمات والعبارات  املرفق، يكون  القانون )النظام(  اأحكام  فـي تطبيق 
قرين كل منها:
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ال�سلطـة املخت�سة: 

هيئة حماية امل�ستهلك.

الـــوزيـــــــــر: 

امل�سوؤول املخت�س بتنفيذ اأحكام القانون )النظام( املرفق )رئي�س هيئة حماية امل�ستهلك(.

املوظفون املخولون �سفة ال�سبطية الق�سائية: 

موظفو كل من ال�سلطة املخت�سة، ووزارات: التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار، والرثوة 
مبوجب  العالقة  ذات  اجلهات  من  وغريها  وال�سحة،  املياه،  وموارد  وال�سمكية  الزراعية 
القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية، الذين مت منحهم �سفة ال�سبطية الق�سائية بالن�سبة اإلى 
اجلرائم املن�سو�س عليها فـي القانون )النظام( املرفق والتي تقع فـي دوائر اخت�سا�سهم 

وتكون متعلقة باأعمال وظائفهم. 

املــادة الثالثـــة

تعترب اأحكام القانون )النظام( املرفق مكملة لأحكام قانون �سالمة الغذاء امل�سار اإليه.

املــادة الرابعة

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم، والقانون )النظام( املرفق، اأو يتعار�س مع اأحكامهما.

املــادة اخلام�سة

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

�سـدر فـي:   7   من محـــــــرم �سنـة 1443هـ
املـوافــــق:  16 من اأغ�سط�ش �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان

-14-



اجلريدة الر�سمية العدد )1404(

القانون )النظام( املوحد ملكافحة الغ�ش التجاري

لدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية

املــادة ) 1 (

املو�سح  املعنى  الآتية  والعبارات  للكلمات  يكون  )النظام(،  القانون  هذا  اأحكام  تطبيق  فـي 
قرين كل منها، ما مل يقت�س �سياق الن�س خالف ذلك:    

1 - القانــون )النظـام(: 
القانـون )النظــام( املوحــد ملكافحــة الغــ�س التجــاري لــدول جملــ�س التعـاون لـدول 

اخلليج العربية.
2 - الالئحــة التنفيـــذية: 

الالئحة التنفيذية ال�سادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون )النظام(.
3 - دول املجــــل�ش: 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
4 - الدولــــة: 

الدولة الع�ســو فـي دول املجل�س.
5 - جلنة التعاون التجاري: 

الوزراء املعنيون ب�سوؤون التجارة فـي دول املجل�س.
6 - الب�سائــــع: 

اأنواع ال�سلع واملنتجات الأ�سا�سية والكمالية، واملواد اخلام وامل�سنعة ون�سف  جميع 
امل�سنعة، وكل ما ينتج اأو ي�سنع.

7 - الب�سائــع املغ�سو�ســـة: 
اأفقدها �سيئا من قيمتها  اأو تقليد ب�سورة ما، مما  اأدخل عليها تغيري  اأي ب�ساعة 
املاديــــة، اأو املعنويـــة، �ســــواء كان ذلـــك بالإ�سافــــة اأو الإنقـــا�س اأو بتغييـــر فـي ذاتها 
اأو طبيعتها اأو جن�سها اأو نوعها اأو خوا�سها اأو �سكلها اأو عنا�سرها اأو كيلها اأو مقا�سها 
اأو عددها اأو طاقتها اأو عيارها اأو من�سئها اأو م�سدرها، اأو الإعالن عنها اأو الرتويج 

لها مبا يخالف حقيقتها.
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8 - الب�سائــع الفا�ســـــدة: 
اأي ب�ساعة مل تعد �ساحلة لال�ستغالل، اأو ال�ستعمال، اأو ال�ستهالك.

9 - املـــــــــزود: 
كل �سخ�س طبيعي اأو اعتباري يقوم با�سترياد اأو ت�سدير اأو اإعادة ت�سدير اأو ت�سنيع 
اأو اإنتاج اأو ت�سويق اأو تداول اأو ترويج اأو ت�سريف اأو بيع اأو حيازة اأو تخزين اأو نقل 

اأو عر�س الب�سائع حل�سابه اأو حل�ساب الغري.

املــادة ) 2 (

مع مراعاة ما يق�سي به قانون )نظام( اجلمارك املوحد فـي دول املجل�س، يحظر ا�سترياد 
الب�سائـــع املغ�سو�ســـة اأو الفا�ســـدة اأو ت�سديرهــا اأو اإنتاجهــا اأو ت�سنيعها اأو عر�سها اأو بيعها 
بق�سد  اأو حيازتها  ت�سريفها  اأو  ترويجها  اأو  تداولها  اأو  ت�سويقها  اأو  نقلها  اأو  تخزينها  اأو 

البيع، كما يحظر ال�سروع فـي اأي من ذلك.
ويعـــد خمالفـــا لأحكام هذا القانون )النظام( كل من ارتكب اأو �سارك اأو �سرع اأو حر�س على 

ارتكاب اأحد الأفعال الآتية:
1 - ا�سترياد ب�سائع مغ�سو�سة اأو فا�سدة اأو مواد ت�ستعمل فـي غ�س الب�سائع اأو ت�سديرها 

اأو اإعادة ت�سديرها اأو ت�سنيعها اأو اإنتاجها اأو بيعها اأو تخزينها اأو نقلها.
2 - اخلــداع اأو الغــ�س فـي نوع الب�ساعــة، اأو عددهـــا، اأو مقدارها، اأو قيا�سها، اأو كيلها، 
اأو وزنهــا، اأو طاقتهــا، اأو عيارهــا، اأو ذاتيتــها، اأو حقيقتها، اأو طبيعتها، اأو �سفاتها، 

اأو عنا�سرها، اأو اأ�سلها، اأو من�سئها، اأو تركيبتها، اأو تاريخ �سالحيتها.
3 - احليازة بالذات اأو بالوا�سطة بق�سد ت�سويق اأو تداول اأو ترويج اأو عر�س ب�سائع 

مغ�سو�سة اأو فا�سدة للبيع، اأو مواد ت�ستعمل فـي غ�س الب�سائع.
4 - ا�ستعمال اأوان، اأو اأوعية، اأو اأغلفة، اأو عبوات، اأو مل�سقات، اأو مطبوعات فـي جتهيز 

اأو حت�سري ما يكون معدا للبيع من الب�سائع املغ�سو�سة اأو الفا�سدة.
5 - تعبئة، اأو حزم، اأو ربط، اأو توزيع، اأو تخزين، اأو نقل الب�سائع املغ�سو�سة اأو الفا�سدة.
6 - حيازة الب�سائع املغ�سو�سة اأو الفا�سدة، بق�سد التعديل اأو التغيري اأو التبديل عليها.
7 - و�ســف الب�ساعـــة اأو الإعــالن عنها اأو عر�سها باأ�سلوب يحتوي على بيانات كاذبة 

اأو خادعة اأو م�سللة.
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املــادة ) 3 (

يلتزم املزود ب�سحب الب�سائع املغ�سو�سة اأو الفا�سدة من الأ�سواق واملخازن، واإبالغ ال�سلطة 

املخت�سة بذلك، والإعالن عن ذلك بالطرق املنا�سبة، ويجوز لل�سلطة املخت�سة �سحب 

الإخالل  دون  املزود  نفقة  على  اإتالفها  اأو  فيها  والت�سرف  والفا�سدة  املغ�سو�سة  الب�سائع 

بالعقوبة املقررة بحقه، وحتدد الالئحة التنفيذية الإجراءات وال�سوابط واملدد الالزمة 

لذلك.

املــادة ) 4 (

يفرت�س علم املزود بالب�سائع املغ�سو�سة اأو الفا�سدة، ول مينع من تطبيق العقوبة املقررة 

بحق املزود علم امل�سرتي بذلك. 

املــادة ) 5 (

يلتــزم املــزود برد قيمــة الب�سائــع املغ�سو�ســة اأو الفا�سدة اإلى امل�سرتي دون الإخالل بحقه 

فـي املطالبة بالتعوي�س، وذلك على النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية.

املــادة ) 6 (

يكون للموظفني الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من اجلهة املخت�سة بالتفاق مع الوزير 

التنفيذية،  اأحكام هذا القانون )النظام( والالئحة  �سفة ال�سبطية الق�سائية فـي تنفيذ 

والقرارات ال�سادرة تنفيذا له.

املــادة ) 7 (

للموظفني املخولني �سفة ال�سبطية الق�سائية حق دخول املحال التجارية وجميع الأماكن 

على  والطالع  للتفتي�س  الأوقات  من  وقت  اأي  فـي  وامل�سانع  واملخازن  لل�سكن  املعدة  غري 

املزود، وحتت  لدى  عليها  التحفظ  اأو  فيها  امل�ستبه  الب�سائع  والدفاتر و�سبط  ال�سجالت 

اإجراءات  م�سوؤوليته، و�سحب عينات منها للفح�س والتحليل، وحتدد الالئحة التنفيذية 

الفح�س واملدد الزمنية الالزمة لذلك.

-17-



اجلريدة الر�سمية العدد )1404(

املــادة ) 8 (

اأ   -   يحظر منع املوظفني املخولني �سفة ال�سبطية الق�سائية من تاأدية اأعمالهم.
الفح�س  نتيجة  ظهور  قبل  عليها  املتحفظ  بالب�سائع  الت�سرف  املزود  على  يحظر   - ب 

باإجازتها.
الإفــراج  بطلـــب  املحكمـــة  اإلى  التقـــدم  فـي  ال�ســاأن  �ساحــب  بحــق  الإخــالل  عــدم  مع   - ج 
عن الب�ساعة امل�سبوطة اأو املتحفظ عليها، يفرج عن الب�ساعة اإذا مل ي�سدر اأمر من 

املحكمة بتاأييد التحفظ خالل )45( اخلم�سة والأربعني يوما التالية ليوم ال�سبط.

املــادة ) 9 (

يجوز بقرار م�سبب من الوزير اأو من يفو�سه فـي حالة ال�سرورة اأو ال�ستعجال عند قيام 
دلئل قوية على وجود ب�سائع مغ�سو�سة اأو فا�سدة لدى املزود باإغالق املحل اأو املكان الذي 
وقعت فيه اجلرمية، على اأن يعر�س الأمر على املحكمة خالل )10( ع�سرة اأيام عمل من 

تاريخ اإ�سدار القرار، لإقرار الغلق، اأو اإلغائه، واإل اعترب القرار كاأن مل يكن. 

املــادة ) 10 (

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�سد ين�س عليها اأي قانون اآخر يعاقب على اجلرائم املبينة 
فـي هذا القانون )النظام( بالعقوبات املن�سو�س عليها فيه.

املــادة ) 11 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على )2( �سنتني، وبغرامة ل تقل عن )500( خم�سمائة ريال 
عماين، ول تزيد على )100000( مائة األف ريال عماين، اأو باإحدى هاتني العقوبتني كل من 
خالف اأحكام املواد )2(، )3(، )5( والبندين )اأ-ب( من املادة )8( من هذا القانون )النظام(.

املــادة ) 12 (

يعاقب بال�سجن مدة ل تزيد على )3( ثالث �سنوات، وبغرامة ل تقل عن )10000( ع�سرة 
اآلف ريال عماين، ول تزيد على )100000( مائة األف ريال عماين، اأو باإحدى هاتني 
اأو ال�سروع فيهما - با�ستعمال  اإذا اقرتن فعل الغ�س اأو اخلداع فـي الب�ساعة -  العقوبتني 
موازيـــن اأو مكاييــــل اأو مقاييـــ�س اأو اأختـــام اأو مل�ســـقات اأو اآلت فحـــ�س مزيفــة اأو خمتلفة 
اأو با�ستعمال طرق وو�سائل من �ساأنها جعل عملية وزن املنتج اأو كيله اأو قيا�سه اأو فح�سه 
غري �سحيحة، اأو كانت الب�سائع املغ�سو�سة اأو الفا�سدة اأو املواد امل�ستعملة فـي غ�سها �سارة 

ب�سحة و�سالمة الإن�سان، اأو احليوان.
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املــادة ) 13 (

اأن  املحكمة  النية، على  الغري ح�سن  املادتني )11، 12(، وحقوق  باأحكام  الإخالل  دون   -  1
تق�سي مب�سادرة اأو اإتالف الب�سائع املغ�سو�سة اأو الفا�سدة واملواد والأدوات امل�ستخدمة 
يوميتني  �سحيفتني  فـي  بالإدانة  ال�سادر  النهائي  احلكم  ملخ�س  وبن�سر  ذلك،  فـي 
حمليتني، اإحداهما باللغة العربية اأو اأي و�سيلة اأخرى حتددها املحكمة، وذلك كله على 

نفقة املحكوم عليه.
2 - للمحكمة اأن تق�سي باإغالق املحل اأو املكان الذي وقعت فيه اجلرمية مدة ل تزيد على 

)6( �ستة اأ�سهر.

املــادة ) 14 (

يعاقب امل�سوؤول عن الإدارة الفعلية لل�سخ�س العتباري املخالف بالعقوبة ذاتها املن�سو�س 
عليها فـي املادتني )11، 12( اإذا ثبت علمه باجلرمية، اأو كان اإخالله بالواجبات التي تفر�سها 

عليه تلك الإدارة قد اأ�سهم فـي وقوعها.
ويكون م�سوؤول بالت�سامن مع ال�سخ�س العتباري عن الوفاء مبا يحكم به اإذا كانت 

اجلرمية قد ارتكبت من اأحد العاملني لديه اأو با�سمه اأو ل�ساحله.

املــادة ) 15 (

تعترب جميع اجلرائم املن�سو�س عليها فـي هذا القانون )النظام( متماثلة بالن�سبة حلالت 
العود )التكرار(، وت�ساعف العقوبة املقررة للجرائم فـي حالة العود )التكرار( مع اإغالق 
املحل اأو املكان الذي وقعت فيه اجلرمية مدة ل تزيد على )1( �سنة، ويعترب عائدا كل من 
ارتكب جرمية مماثلة خالل )5( خم�س �سنوات من تاريخ �سدور احلكم النهائي ال�سابق 

بالإدانة. 

املــادة ) 16 (

ي�سدر الوزير الالئحة التنفيذية بعد اإقرارها من جلنة التعاون التجاري.

املــادة ) 17 (

للجنة التعاون التجاري اقرتاح تعديل هذا القانون )النظام(، ولئحته التنفيذية.
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــــم 2021/55

بالت�سديق على اتفاقية اإن�ساء مركز االعتماد اخلليجي 

بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وامللحق رقم )1( لها

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى اتفاقية اإن�ساء مركز العتماد اخلليجي بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

وامللحق رقم )1( لها،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة االأولــــى 

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها وامللحق رقم )1( لها، وفقا لل�سيغة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي:   7   من محـــــــرم �سنـة 1443هـ

املـوافــــق:  16 من اأغ�سط�س �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقيــــة 

اإن�شاء مركز االعتماد اخلليجي 

مع  وات�ساقا  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  الأ�سا�سي  النظام  اأهداف  على  تاأ�سي�سا 
اأهداف التفاقية القت�سادية املوحدة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية وحتقيقا 
ال�سناعــات اخلليجيــة  بــه  الــذي تقــوم  الــدور  للتكامـــل القت�سادي بينـها، ونظرا لأهمية 
املختلفة فـي ت�سهيل التجارة بني الدول الأع�ساء، ومن اأجل تنمية ال�سادرات فـي تلك الدول 
والنهو�س باقت�سادياتها، ومبا ي�ستلزم توفـري البنية التحتية للجودة وعلى راأ�سها ن�ساط 
املتطلبات  مع  متوافقة  وجعلها  العتماد  اإجراءات  وا�ستدامة  تطوير  خالل  من  العتماد 
واملمار�سات الدولية، ولتحقيــق الثقــة والعتـــــراف الدولـــــي مبنظومـــــة تقويـــم املطابقـــة 

فـي الدول الأع�ساء فـي هيئة التقيي�س؛
حكومات كل من:

- الإمارات العربية املتحدة.
- مملكة البحرين.

- اململكة العربية ال�سعودية.
- �سلطنة عمان. 

- دولة قطر.
- دولة الكويت.

- اجلمهورية اليمنية.
فقد اتفق جميع الأطراف على الآتي:

املــادة ) 1 (

تعاريـــف

فــــي تطبيـــق اأحكــام هـــذه التفاقــية يكـون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين 
كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س خالف ذلك:

- جمل�س التعاون: 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

- هيئة التقيي�س: 
هيئة التقيي�س لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
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- املركــز: 
مركز العتماد اخلليجي.

- جمل�س االإدارة: 
جمل�س اإدارة املركز.

- االإدارة العامة:
الإدارة العامة للمركز.

- الدول االأع�شاء: 
الدول الأع�ساء فـي هيئة التقيي�س.

- املدير العام: 
مدير عام املركز.

- ال�شنــة: 
ال�سنة امليالدية.

- االتفاقية: 
اتفاقية اإن�ساء املركز.

- االعتمــاد: 
�سهادة من طرف ثالث يثبت ب�سفة ر�سمية اأن جهة تقومي مطابقة موؤهلة للقيام مبهام 

تقومي مطابقة محددة.
- مقدم الطلب:

جهة تقومي املطابقة اأو اأي جهة اأخرى يتطلب عملها العتماد تتقدم بطلب للح�سول 
على العتماد من املركز. 

- اجلهة املعتمدة: 
جهة تقومي املطابقة اأو اأي جهة اأخرى يتطلب عملها العتماد مت اعتمادها من املركز.

- متطلبات االعتماد: 
ال�ســادرة  املعاييـــر واملتطلبــــات  فــــي �ســـوء  املركـــز  التـــي ي�سعـــها  املعاييــــر واملتطلبـــات 
عن اجلهات الدولية املعنية بن�ساط العتماد واأية معايري اأو متطلبات اأخرى فـي الدول 

الأع�ساء والتي يقع على عاتق مقدم الطلب تلبيتها للح�سول على العتماد.
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- جمال االعتماد: 
خدمات تقومي مطابقة محددة اأو اأي خدمات اأخرى يطلب مقدم الطلب اعتمادها.

- �شهادة االعتماد: 
وثيقة ر�سمية من املركز تبني باأنه قد مت منح العتماد ملقدم الطلب فـي جمال محدد.

- تقومي املطابقة:
 اإثبات اأن متطلبات محددة خا�سة مبنتج اأو عملية اأو نظم اأو �سخ�س اأو جهة قد مت 

الوفاء بها.
- جهة تقومي املطابقة: 

اجلهة التي توؤدي خدمات تقومي املطابقة، وت�سمل اأي من خدمات الختبار اأو خدمات 
املعايرة اأو التفتي�س اأو خدمات منح �سهادات املطابقة لالأ�سخا�س اأو املنتجات اأو نظم 

الإدارة اأو اخلدمات الأخرى التي ترتبط باملطابقة وقابلة لالعتماد.
- ترتيبات االعرتاف املتبادل: 

ترتيبات دولية اأو اإقليمية بني جهات اعتماد ت�سمح بالعرتاف املتبادل بنتائج تقومي 
املطابقة املعتمدة.

املــادة ) 2 (

االإن�شـــاء

.))GAC( ين�ساأ مبوجب هذه التفاقية مركز لالعتماد با�سم )مركز العتماد اخلليجي

املــادة ) 3 ( 

ال�شخ�شية القانونية للمركز

يتمتع املركز بال�سخ�سية القانونية امل�ستقلة فـي حدود الأهداف والخت�سا�سات املن�سو�س 
عليها فـي هذه التفاقية، وت�سري فـي �ساأن احل�سانات والمتيازات التي يتمتع بها املركز فـي 
الدول الأع�ساء اتفاقية ح�سانات وامتيازات دول جمل�س التعاون املوقعة فـي 6/9 /1404هـ 
املوافق 1984/2/11م، وللمركز اأن يعقد اتفاقا خا�سا باملقر يت�سمن - ومبني اأمور اأخرى - 
احل�سانات والمتيازات املقررة للمركز والعاملني فـيه وملمثلي الدول الأع�ساء امل�ساركني 
فـي اجتماعاته وكذلك اخلرباء الذين ي�ستعني بهم املركز وغري ذلك من امل�سائل الأخرى 

التي ترد فـي اتفاقات املقر.
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املــادة ) 4 ( 

االأهـــداف

حتدد اأهداف املركز فـي التايل:
1 - بناء الثقة بنتائج خدمات اجلهات املعتمدة من املركز. 

2 - حتقيق العرتاف املتبادل مع الهيئات واملنظمات الدولية والإقليمية العاملة فـي 
جمال العتماد.

3 - تلبية خدمات العتماد ملتطلبات واحتياجات جهات تقومي املطابقة وجميع اجلهات 
ذات العالقة بالعتماد فـي الدول الأع�ساء.

4 - حماية م�سالح امل�ستفـيدين من خدمات العتماد.
املــادة ) 5 ( 

االخت�شا�شــات

للمركز فـي �سبيل حتقيق اأهدافه ممار�سة الخت�سا�سات التالية:
1 - و�سع وتطوير ال�سيا�سات العامة لالعتماد فـي نطاق الدول الأع�ساء.

2 - التخطيط وحتديد الجتاهات وتطوير البنية التحتية لالعتماد للدول الأع�ساء 
فـي جمال العتماد مع ال�ستفادة من املوارد املتاحة فـي الدول الأع�ساء كافة.

3 - توفـيــر خدمات العتمـــاد - مبـــا فـيهــا منــح �سهــادات العتمــاد - اخلا�سة بجهات 
الأع�ساء  الدول  فـي  العتماد  عملها  يتطلب  اأخرى  جهات  واأية  املطابقة  تقومي 

والدول الأخرى.

واأية جهات  املطابقة  تقومي  بجهات  اخلا�سة  العتماد  متطلبات  واإعداد  - حتديد   4
اأخرى يتطلب عملها العتماد وكذلك الوثائق الإر�سادية الالزمة لذلك.

5 - توقيع ترتيبات العرتاف املتبادل وغريها من الرتتيبات  ذات ال�سلــة باأن�سطتـــه 
مع الهيئات واملنظمات الإقليمية والدولية املعنية بالعتماد.

ودعم  وت�سجيع  املركز  اخت�سا�سات  جمال  فـي  التدريب  خدمات  وتقدمي  اإعداد   -  6
فـي حدود  املطابقة  وتقومي  العتماد  بن�ساطات  يتعلق  فـيما  والبحوث  الدرا�سات 

متطلبات املوا�سفات والقواعد الدولية.
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7 - التوعية مبفهوم واأهمية العتماد واأن�سطته للم�ستفـيدين من خدمات العتماد.

8 - متثيل الدول الأع�ساء فـي املحافـل الإقليميـــة والدوليــــة فــــي جمـــال العتمـــاد 
من خالل الإدارة العامة.

9 - القيام باأية مهام اأخرى ذات �سلة بعمله يقرهــا جملـــ�س الإدارة، بـــما ل يتعـــار�س 
مع النظم واملمار�سات الدولية.

املــادة ) 6 ( 

اأجهــزة املركــز

يتكون املركز من الأجهزة الآتية:
1 - جمل�س الإدارة.

2 - الإدارة العامة.

ويجـــوز لكـــل جهـــاز مـــن الأجهـــزة امل�ســـار اإليهـــا اإن�ســاء ما يراه من اأجهزة فرعية ملعاونته 
فـي املهام والوظائف املوكلة اإليه.

املــادة ) 7 ( 

جملـــ�س االإدارة

1 - يتكون جمل�س الإدارة من الوزراء املخت�سني بن�ساط التقيي�س فـي كل دولة، فاإن تعذر 
م�ساركة الوزير املخت�س لأي دولة فـي�سرتط فـي من ينوب عنه اأن يكون مبرتبة وزير.

2 - وي�سارك فـي اجتماعات املجل�س املدير العام للمركز والأمني العام لهيئة التقيي�س دون 
اأن يكون لهما حق الت�سويت.

3 - تكون رئا�سة جمل�س الإدارة بالتناوب �سنويا ح�سب الرتتيب الهجائي للدول الأع�ساء.

املــادة ) 8 ( 

اجتماعات جمل�س االإدارة 

1 - يعقد جمل�س الإدارة اجتماعا عاديا مرتني فـي ال�سنة، ويجوز له اأن يعقد اجتماعات 
غري عادية بناء على طلب ثلث الدول الأع�ساء ويعد انعقاد املجل�س �سحيحا اإذا ح�سره 

ثلثا الدول الأع�ساء.
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2 - يجوز ملجل�س الإدارة اأن يدعو حل�سور اجتماعاته ممثلني عن الأجهزة والهيئات العامة 
واخلا�سة املعنية ب�سوؤون العتماد فـي الدول الأع�ساء اأو من غريها دون اأن يكون لهم 

احلق فـي الت�سويت.

3 - ت�سدر قرارات املجل�س فـي امل�سائل املو�سوعية باإجماع ممثلي الدول الأع�ساء احلا�سرين، 
وفـي امل�سائل الإجرائية ت�سدر قراراته والتو�سيات باأغلبية احلا�سرين، وعند ت�ساوي 

الأ�سوات يرجح اجلانب الذي فـيه الرئي�س. 

املــادة ) 9 ( 

اخت�شا�شات جمل�س االإدارة

جملــ�س الإدارة هو ال�سلطة العليا فـي املركز ويهيمن على �سوؤونه وت�سريف اأموره ويخت�س 
ممار�سة  ذلك  حتقيق  �سبيل  فـي  وله  املركز،  عليها  ي�سري  التي  العامـة  ال�سيا�ســة  باعتمــاد 

الخت�سا�سات التالية وعلى الأخ�س:
1 - اإقرار �سيا�سات وا�سرتاتيجيات املركز وخططه فـي �سوء الأهداف والخت�سا�سات 

املحددة له، ومتابعة تنفـيذها.

2 - متابعة ن�ساطات املركز واإجنازاته.

3 - تعيني املدير العام واإنهاء خدماته.

4 - اإقرار اإن�ساء اأو اإلغاء فروع للمركز.

5 - اإقرار التعديالت املقرتحة من الإدارة العامة للمركز على هذه التفاقية.

6 - امل�سادقة على احل�ساب اخلتامي للمركز.

7 - اإقرار املوازنة ال�سنوية والنظم املالية واملحا�سبية والإدارية للمركز واإقرار املناقالت 
بني اأبواب املوازنة.

8 - تعيني املراجع املايل اخلارجي وحتديد مكافاآته.

9 - اإقرار ر�سوم ن�ساطات العتماد.

وملجل�س الإدارة تفوي�س بع�س �سالحياته للمدير العام.
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املــادة ) 10 ( 

االإدارة العامة

يكون للمركز اإدارة عامة تتولى ت�سريف �سوؤونه، برئا�سة مدير عام يعني ملدة ثالث �سنوات 
قابلة للتجديد ملرة واحدة فقط يتولى القيام مبا يلي:

1 - منح اأو �سحب اأو تعليق العتماد، اأو تو�سيع اأو تقليل نطاقه وفقا لالأنظمة واللوائح 
والأدلة الفنية للمركز.

2 - اإعداد ال�سيا�سات واخلطط ال�سرتاتيجية طويلة املدى وحتديد اأولوياتها واجتاهاتها 
املعتمدة  ال�سرتاتيجية  الأهداف  �سوء  فـي  املركز  لن�ساطات  ال�سنوية  واخلطط 

ومتابعة تنفـيذها بعد اإقرارها من جمل�س الإدارة.

3 - اإعداد التقارير ال�سنوية والدورية عن اإجنازات ون�ساطات املركز ورفع التو�سيات 
الكفـيلة بتطوير ن�ساطاته اإلى جمل�س الإدارة.

بعد  تنفـيذها  على  والإ�سراف  للمركز  واملالية  الإدارية  النظم  م�سروعات  اإعداد   -  4
اإقرارها.

5 - التو�سية باإن�ساء فروع للمراكز اأو اإلغاء اأخرى.

6 - اقرتاح التعديالت على هذه التفاقية.

7 - اإعداد احل�ساب اخلتامي للمركز.

اأبــــواب املوازنــــة والإ�ســـراف  بـــني  اإعــــداد املوازنــــة ال�سنويــــة للمركــــز واملناقــــالت   - 8
على  تنفـيذها بعد اإقرارها.

9 - تر�سيح املراجع املايل اخلارجي وحتديد مكافاأته والرفع عنه ملجل�س الإدارة.

10 - اقرتاح ر�سوم ن�ساطات العتماد.

املركز  لقيام  الالزمة  والفنية  والب�سرية  واملالية  الإدارية  الحتياجات  حتديد   -  11
بن�ساطاته وواجباته، والعمل على توفـريها، مبا فـي ذلك تعيني موظفـي الإدارة 

العامة.

لتنفـيذ  والدولية  والإقليمية  واخلليجية  الوطنية  املعنية  اجلهات  مع  التن�سيق   -  12
اأن�سطة املركز.
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والفنية  واملالية  الإدارية  و�سوؤونه  موظفـيه  علـــى  والإ�سراف  املركز  اأعمال  اإدارة   -  13

والتعاقديـــة وفقـــا لأحكــــام التفاقيــــة والأنظمــــة واللوائـــح التنظيمـــية ال�سادرة 

مبقت�ساها. 

14 - ت�سكيل اللجان املتخ�س�سة ملعاونته فـي تطبيق اإجراءات العتماد.

15 - اإعداد قواعد ت�سكيل اللجان واأ�سلوب عملها.

16 - اإعداد الأنظمة واللوائح والأدلة الفنية للمركز.

17 - ت�سكيل جلان ال�ستئناف للقرارات املت�سلة بالعتماد.

18 - متثيل املركز فـي املحافل الإقليمية والدولية.

بن�ساط  ال�سلة  ذات  الرتتيبات  من  وغريها  املتبادل  العرتاف  ترتيبات  توقيع   -  19

العتماد مع الهيئات واملنظمات الإقليمية والدولية املعنية بن�ساط العتماد.

20 - تنفـيذ املهمات التي يكلف بها وال�سالحيات التي ت�سند اإليه.

املــادة ) 11 ( 

ميزانيــة املركــز

يكون للمركز ميزانية م�ستقلة تتكون مواردها من امل�سادر الآتية:

1 - العائدات والر�سوم مقابل اخلدمات املقدمة.

2 - العتمادات املالية التي تخ�س�س له من الدول الأع�ساء.

3 - الإعانات والهبات التي ل تتعار�س مع ا�ستقاللية وحيادية املركز ويوافق عليها 

جمل�س الإدارة.

4 - املوارد الأخرى التي يقرها جمل�س الإدارة.

املــادة ) 12 ( 

ت�شويــة املنازعــات

1 - تف�سري هذه التفاقية اأو اإجراء اأي تعديل فـيها من اخت�سا�س جمل�س الإدارة.
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اأكرث من الدول الأع�ساء ب�ساأن تف�سري هذه  اأو  اأي منازعات تن�ساأ بني دولتني  2 - ت�سوى 

التفاقية بالطرق الودية، وفـي حالة عدم التو�سل اإلى حل يتم رفع الأمر ملجل�س اإدارة 

املركز للبت فـيه، فاإذا تعذر ذلك يحال النزاع للتحكيم وت�سكل هيئة حتكيم يختار كل 

طرف محكما ويختار جمل�س الإدارة رئي�سا لهذه الهيئة ويكون احلكم ال�سادر عنها 

نهائيــا وملزمــــا للطرفـيــــن ول يجـــوز الطعـــن فـيـــه بـــاأي طريــــق مـــن طـــرق الطعـــن 

فـي الأحكام، وحتدد هيئة التحكيم مقر انعقادها والقوانني والدلئل الواجبة التطبيق 

على ما يعر�س عليها من منازعات، على اأن ت�سدر قرارها خالل فرتة ل جتاوز �ستة 

�سهور من بدء نظر النزاع.

املــادة ) 13 ( 

نفــاذ االتفاقية

تدخل هذه التفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ اعتمادها.
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ملحق رقم )1(

تعديل رقم )1( على اتفاقية اإن�شاء مركز االعتماد اخلليجي

- اأقر جمل�س اإدارة مركز العتماد اخلليجي تعديل املادة ال�سابعة فقط من اتفاقية اإن�ساء مركز 
)BD-131708-02( العتماد اخلليجي املعتمدة وثيقة رقم

- يعترب هذا امللحق جزءا ل يتجزاأ من اتفاقية اإن�ساء مقر مركز العتماد اخلليجي

- قرار رقم )04-06(:

- تعديل املادة ال�سابعة من اتفاقية اإن�ساء مركز العتماد اخلليجي لت�سبح على النحو الآتي:

الدول  العتماد اخلليجي من ممثلني مر�سحني من  اإدارة مركز  يتكون جمل�س   - اأ 
الأع�ساء، على اأن يتمتع املر�سحني باملوؤهالت وفقا للمتطلبات الدولية لالعتماد 
يتعلــق  فيمــا  الدولية  املتطلبات  مــع  متعار�سة  احلاليـــة  مهامهـــم  تكـــون  ل  واأن 
باحليادية وال�ستقاللية واأن يكون لديهم ال�سالحيات الإدارية واملالية الالزمة 

لدعم عمل املركز.

املركز  عام  مدير  اخلليجي  العتماد  مركز  اإدارة  جمل�س  اجتماعات  فـي  ي�سارك   - ب 
العربية  اخلليــج  لــدول  التعــاون  جملــ�س  لـــدول  التقييــ�س  لهيئــة  العــام  والأمني 
وممثال عن الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية دون اأن يكون لهم 

حق الت�سويت.

ت - تكون رئا�سة جمل�س اإدارة مركز العتماد اخلليجي بالتناوب �سنويا ح�سب الرتتيب 
الهجائي للدول الأع�ساء.

دولة االإمارات العربية املتحدة           مملكة البحرين               اململكة العربية ال�شعودية

                 �شلطنة عمان                              دولة قطر                          اجلمهورية اليمنية

 دولة الكويت )دولة الرئا�شة(
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2021/56

بالت�سديق على اتفاقية بني حكومة �سلطنة عمان 

والأمانــة العامــة ملجلـ�س التعـاون لدول اخلليــج العربيــة 

ب�ساأن مقر املركز الإح�سائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،

وعلى التفاقية بني حكومة �سلطنة عمان والأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية ب�ساأن مقر املركز الإح�سائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املوقعة 

فـي مدينة م�سقط بتاريخ 8 من يونيو 2021م،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة الأولــــى

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

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي:  7  من مـحــــــــرم �سنـة 1443هـ

املـوافــــق: 16 من اأغ�سطـ�س �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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اتفاقيــة
بـني حكومــة �سلطنــة عمــان 

والأمانة العامة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 
ب�ساأن مقر املركز الإح�سائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

انطالقا من قرار املجل�س الوزاري ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية فـي دورته الع�سرين 
لدول جمل�س  الإح�سائي  املركز  اإن�ساء  املوافقــة على  ب�ســـاأن  )�سبتمبـــــر 2011م(  املائة  بعد 

التعاون لدول اخلليج العربية، واتخاذ مدينة م�سقط ب�سلطنة عمان مقرا له.
وا�ستنادا لأحكام اتفاقية مزايا وح�سانات جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

اأهداف ومقا�سد املركز  وحر�ســا مــن الطرفـــني علــى توفـيــر الظــروف الالزمـة لتحقيق 
فـي �سلطنة عمان،

العامة لدول  املقر، والأمانة  �سلطنــة عمــان، بو�سفها دولة  التفــاق بني حكومــة  فقد مت 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، )وي�سار اإليهما فـيما ياأتي بالطرفـني( على ما ياأتي:

املــادة ) 1 (

التعريفــات

لأغرا�س هذه التفاقية يق�سد بامل�سطلحات الواردة اأدناه املعنى الوارد قرين كل منها مبا ياأتي:
احلكومــة: 

حكومة �سلطنة عمان، وميثلها املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات.

جمل�س التعاون: 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

الأمانة العامة:
الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

الدول الأع�ساء: 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

املركــز: 
املركز الإح�سائي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
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مقــر املركــز: 
كافة مباين املركز، واأجزاء املباين والأرا�سي امللحقة بها التي ي�سغلها املركز لت�سيري اأعماله، 

�سواء كان املركز ميلكها اأو ي�ستاأجرها اأو ي�سغلها باأي �سفة اأخرى.

املديـر العـام:  
مديـــر عـــام املركـــز.

موظفو املركز: 
كافة املوظفـني العاملني باملركز من املدير العام وغريه من املوظفـني الفنيني، والإداريني.

اتفاقية املزايا واحل�سانات: 
اتفاقية مزايا وح�سانات جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املوقعة بتاريخ 1404/6/9هـ، 

املوافق 1984/2/11م. 

اأمــوال املركــز: 
املركز  يديرها  التي  امل�سرفـية  واحل�سابات  والودائع  والأر�سدة  والأموال  املوجودات  كافة 

لتحقيق اأهدافه. 

محفوظات املركز: 
كل ال�سجالت واملرا�سالت وامل�ستندات واملحفوظات وال�سور ال�سوئية والأفالم والت�سجيالت 
ال�سوتية التي توؤول ملكيتها اإلى املركز، اأو تكون فـي عهدته اأو  تكون فـي عهدة اأي �سخ�سية 

طبيعية اأو اعتبارية يعينها املركز.

اللجان الوطنية: 
الهيئات اأو املجال�س اأو اللجان اأو اجلهات الوطنية املخت�سة باملركز الإح�سائي لدول جمل�س 

التعاون فـي الدول الأع�ساء، والعاملون بها.

املــادة ) 2 (

الغـر�س مـن التفاقيـة

الغر�س من هذه  فاإن  �سلطنة عمان،  فـي  املطبقة  والأنظمة  بالقوانني  الإخالل  مع عدم 
التفاقية هو متكني املركز من القيام مب�سوؤولياته، وا�ستيفاء اأغرا�سه والتزاماته ب�سورة 

فعالة من خالل احل�سانات والمتيازات املبينة فـي هذه التفاقية.
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املــادة ) 3 (

ال�سخ�سية العتبارية وال�سفة القانونية

توؤكد احلكومة على ال�سخ�سية العتبارية امل�ستقلة وال�سفة القانونية للمركز داخل �سلطنة 
عمان ملمار�سة اخت�سا�ساته وب�سفة خا�سة الآتي:

1 - اإبرام العقود وحيازة وتوفـري املمتلكات املنقولة وغري املنقولة.

2 - اتخاذ الإجراءات القانونية مبا يتالءم مع اأغرا�سه. 

املــادة ) 4 (

ال�سلطــة والرقابــة

يكون املقر حتت �سلطة ورقابة الأمانة العامة فـي حدود ما هو مقرر فـي هذه التفاقية.

املــادة ) 5 (

املقـــر

تلتـــزم احلكومـــة بـــاأن توفـــر للمركـــز، ودون مقابـــل، مكاتـــب اإدارة منا�سبــة تكـون مقرا له فـي 
محافظة م�سقط، ولفرتة غري محددة، طيلة فرتة بقائه، وذلك وفقا لالإجراءات املعمول 

بها من قبل حكومة �سلطنة عمان، ووفقا لالعتبارات الآتية:
1 - يعترب فـي حكم مقر املركز الأماكن التي يعقد فـيها املركز اجتماعاته داخل وخارج 

مدينة م�سقط.

2 - حرمــــة مقـــر املركز م�سونــة، ول يجــوز لأي موظــف اأو �سخ�س يتولى اأي �سلطة 
املدير  باإذن خطي، و�سريح من  اإل  عامــة دخولـــه ملبا�سرة مهمة تتعلق بوظيفته 
العام، وبال�سروط التي يوافق عليها، وفـي حالة ال�سرورة ل بد من توافر الأ�سباب 

اجلدية لدخول املقر.

املركــز واأر�سيفه ووثائقه وقواعد بياناته لها حرمة خا�سة م�سونة  3 - محفوظــات 
اأينما وجدت، واأيا من كان امل�سوؤول عنها.

4 - ل تخ�سـع اأمـــوال املركـــز وو�سائـــل النقـــل واملوا�ســـالت التــي ي�ستخدمها للتفتي�س 
اأو احلجز اأو ال�ستيالء اأو ما �سابه ذلك من الإجراءات اجلربية.

5 - ل يجوز اأن يخ�سع مقر املركز لأي اإجراءات ق�سائية، اأو اإدارية.
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6 - يحق للمركز اأن يرفع فـي مقره �سعاره واأعالم دول جمل�س التعاون.

اأي �سخ�س،  بـــاأي حــــال من الأحوال ا�ستخدام مقر املركز ملجاأ يوؤوي  7 - ل يجــــوز 
املركز  ومهام  عمان،  �سلطنة  ت�سريعات  مع  تتنافى  اأغرا�س  فـي  با�ستخدامه  ول 

وم�سوؤولياته واأهدافه.

اخلدمية  املرافق  مع  التعاقد  من  ليتمكن  للمركز  الالزمة  الت�سهيالت  تقدمي   -  8
العامة اأو اخلا�سة بغر�س ت�سيري اأعماله اليومية، كالربيد والهاتف والت�سالت 
وخدمات املاء والكهرباء، واأي خدمات اأخرى تعني املركز على اأداء مهامه وحتقيق 

اأغرا�سه. 

9 - توفـري قوات الأمن حلماية مقر املركز ومنع اقتحامه و�سمان الأمن واملحافظة 
على النظام فـيه، وفـي الأماكن املجاورة له.

املــادة ) 6 (

امتيــازات املركــز

يحق للمركز  فـي نطاق اأهدافه القيام بالآتي، وفقا للقوانني املعمول بها فـي �سلطنة عمان:
1 - حيازة اأموال اأو عمالت من اأي نوع، وفتح ح�سابات فـي البنوك العاملة بال�سلطنة.

2 - اإدخال اأمواله واأوراقه املالية وعمالته الأجنبية اإلى �سلطنة عمان، اأو نقلها من اأي 
بلد اإلى اآخر، وتغيري اأي عملة تكون فـي حيازته اإلى عملة اأخرى.

3 - �ســراء ال�سيــارات وت�سجيلها وفق القوانني املعمول بها فـي ال�سلطنة على اأن ت�سجل 
با�سم املركز.

4 - فتح خطـــوط و�سائــل الت�سالت وفق الأنظمة املعمول بها فـي ال�سلطنة، على اأن 
ت�سجل با�سم املركز. 

5 - يعفـــى املركــــز واأموالـــه الثابتــة واملنقولــة ودخلـــه وممتلكاتــه الأخرى من جميع 
ا�ستعمال  لقاء  حت�سل  التي  الر�سوم  الإعفاء  هذا  ي�سمل  ول  املبا�سرة،  ال�سرائب 
اجلمركية  الر�سوم  من  املركز  يعفى  كما  عامة،  خدمات  مقابل  اأو  عامة  مرافق 
واملوانع والقيود املفرو�سة على ت�سدير وا�سترياد املواد التي ي�سدرها اأو ي�ستوردها 

املركز ل�ستعماله الر�سمي.
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املــادة ) 7 (

ت�سهيــل الت�ســالت

الر�سمية للمركز، وللمركز احلق  املرا�سالت والت�سالت  1 - ل يجــوز فـر�س رقابة على 
فـي ا�ستعمال الرموز فـي مرا�سالته وات�سالته، كما له احلق فـي ا�ستعمال كافة و�سائل 

الت�سال الالزمة مبا فـي ذلك احلقائب الدبلوما�سية.

2 - يحق للمركز تركيب اأجهزة الت�سال ال�سلكية والال�سلكية ب�سرط اأخذ املوافقات الالزمة 
لذلك، كما يعفى املركز من ر�سوم املوافقات اخلا�سة برتكيب هذه الأجهزة.

املــادة ) 8 (

ح�سانات وامتيازات موظفـي املركز

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  وح�سانات  مزايا  اتفاقية  باأحكام  الإخالل  دون 
يتمتع املدير العام وبقية موظفـي املركز مـــن غــري العمانيني اأو املقيمني فـي �سلطنة عمان 

باحل�سانات والمتيازات الآتية:
وزارة  لإجـــراءات  وفقـــا  دبلوما�سيـــة  �سخ�سيــة  حتقيق  وثائق  احلكومة  متنحهم   -  1

اخلارجية.

2 - حرية التنقل واملرور داخل اإقليم �سلطنة عمان، دون الإخالل مبا تق�سي به النظم 
والتعليمات ب�ساأن املناطق املحرمة واملحدود دخولها لأي اأ�سباب كانت.

3 - احل�سانة الق�سائية فـي كل ما ي�سدر عنهم ب�سفتهم الر�سمية من قــول اأو كتابـــة 
اأو عمل، وتبقى هذه احل�سانة اإلى ما بعد زوال �سفتهم الر�سمية.

4 - احل�سانة من التوقيف اأو احلجز اأو م�سادرة الأمتعة ال�سخ�سية واملركبات والوثائق 
واملخطوطات وجميع احلاجات ال�سخ�سية واقتحام ال�سكن اخلا�س.

العودة،  وتاأ�سريات  الالزمة  الإقامة  على  احل�سول  فـي  ولعائالتهم  لهم  احلق   -  5
وال�سماح لهم بالعودة اإلى اأوطانهم فـي اأوقات الأزمات.

6 - يتمتع ممثلو اللجان الوطنية والوفود الوطنية للدول الأع�ساء وجميع الأ�سخا�س 
غيــر  مـــن   - املركــز  اجتماعات  اإلى  باملركز  ر�سمية خا�سة  اأعمال  باإجناز  املكلفـني 
اأثناء ممار�ستهم ملهامهم املتعلقة باملركز و�سفرهم  ممثلــي �سلطنـــة عمـــان - فـــي 

اإلى مقر الجتماع وعودتهم منه باحل�سانات والمتيازات ذاتها فـي هذه املادة.
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املــادة ) 9 (

التمويــل وامل�سروفــات

1 - ميول املركز من امل�ساهمات املالية من الدول الأع�ساء، موزعة بالت�ساوي، كما ميول 
التي  التي يقدمها، والهبات والتربعات واملنح وامل�ساعدات  الأن�سطة  املركز من عوائد 

تقدم للمركز، وتقبلها الأمانة العامة.
2 - تغطى رواتب موظفـي املركز من موازنة املركز. 

3 - تغطى نفقات الكهرباء واملاء والت�سالت ال�سلكية والال�سلكية وم�ساريف اأثاث ومواد 
واأجهزة املكاتب واملعدات الأخرى التي يحتاج اإليها املركز، وتكاليف الت�سغيل اخلا�سة 

به، مبا فـي ذلك اأعمال النظافة، من موازنة املركز.
4 - تغطــى م�ساهمــات املركز عن كافة موظفـيه العمانيني امل�سجلني لدى �سندوق تقاعد 

موظفـي اخلدمة املدنية العمانيني من موازنة املركز. 
املــادة ) 10 (

مهــام املديــر العــام

1 - يلتزم املدير العام بالتعاون والتن�سيق مع كافة اجلهات احلكومية ب�سلطنة عمان ب�ساأن 
والأنظمة  القوانني  ومراعاة  له،  املمنوحة  املزايا  ومبا�سرة  املركز،  اخت�سا�سات  تنفـيذ 

املعمول بها فـي ال�سلطنة، واملتعلقة بن�ساط املركز. 
2 - ل يجوز للمدير العام عقد اجتماعات اأو التن�سيق مع الأفراد واجلهات الدبلوما�سية 

بال�سلطنة دون احل�سول على موافقة اجلهات املخت�سة فـي ال�سلطنة.
3 - للمدير العام مخاطبة اجلهات املخت�سة لطلب تاأ�سريات زيارة اأو عمل ملوظفـي املركز 
فـــي حالـــة اإيفادهــم فـي مهمة ر�سمية خارج ال�سلطنة، واأي�سا للخرباء وال�ست�ساريني 
الأنظمة  وفق  باملركز،  تتعلق  اأعمال  اأي  اأو  تدريبية  بدورات  للقيام  دعوتهم  حالة  فـي 

املعمول بها فـي ال�سلطنة.
املــادة ) 11 (

الت�سجيل لدى �سندوق تقاعد اخلدمة املدنية

يلتزم املركز بت�سجيل كافة موظفـي املركز العمانيني لدى �سندوق تقاعد اخلدمة املدنية 
فـي ال�سلطنة، وفق الأنظمة املعمول بها.
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املــادة ) 12 (

التعديـــالت

وت�سري  بينهما،  بالتفاق  التفاقية  هذه  تعديل  اقرتاح  وقت  اأي  وفـي  للطرفـني،  يجوز 
التعديالت بعد الت�سديق عليها من قبل احلكومة، وت�سبح جزءا ل يتجزاأ من هذه التفاقية.

املــادة ) 13 (

حــل النزاعــات

 تتم ت�سوية اأي خالفات تن�ساأ عن تطبيق اأو تف�سري اأحكام هذه التفاقية وديا من خالل 
امل�ساورات بني الطرفـني.

املــادة ) 14 (

تطبيق وتف�سري التفاقية

وح�سانات  مزايا  اتفاقية  اأحكام  تطبق  التفاقية،  هذه  فـي  خا�س  ن�س  به  يرد  مل  فـيما 
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

املــادة ) 15 (

النفــاذ والنتهــاء

�سلطنة  فـيه حكومة  الذي تخطر  الإ�سعار  تاريخ  التنفـيذ من  التفاقية حيز  تدخل هذه 
عمان الأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية با�ستكمالها لكافة الإجراءات 

الداخلية ال�سرورية الالزمة لتنفـيذها.
وي�ستمر �سريانها خالل الفرتة التي يكون فـيها مقر املركز موجودا فـي ال�سلطنة.

حررت هذه التفاقية فـي مدينة م�سقط  بتاريخ 27 �سوال 1442 هـ ،  املوافق 8 يونيو 2021م، 
اأ�سليتني باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بن�سخة للعمل مبوجبها، ولكل  من ن�سختني 

منهما ذات احلجية القانونية.

عــن 
حكــومــة �سلطنــة عمــان   

معايل ال�سيد بدر بن حمد بن حمود البو�سعيدي
       وزيـــر اخلـارجيــــــة  

عــن 
الأمانة العامة ملجل�س التعاون

 لدول اخلليج العربية
معايل الدكتور نايف فالح مبارك احلجرف

 الأمــني العـــام
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقـــم 2021/57

باإ�سدار نظام جهاز اال�ستثمار العماين

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/61 باإن�ساء جهاز ال�ستثمار العماين،

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

املــادة االأولــــى
يعمل فـي �ساأن جهاز ال�ستثمار العماين باأحكام النظام املرفق.

املــادة الثانيـــة
لتنفـيذ  الالزمة  والقرارات  اللوائح  العماين  ال�ستثمار  جهاز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ي�سدر 
اأحكام النظام املرفق، واإلى اأن ت�سدر ي�ستمر العمل باللوائح والقرارات املعمول بها، وذلك 

مبا ل يتعار�س مع اأحكامه.

املــادة الثالثـــة
يلغى كل ما يخالف النظام املرفق، اأو يتعار�س مع اأحكامه.

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

�سـدر فـي:   9   من محـــــــرم �سنـة 1443هـ

املـوافــــق:  18 من اأغ�سط�س �سنـة 2021م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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نظام جهاز اال�ستثمار العماين

الف�سل االأول

تعريفات واأحكام عامة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

        1- اجلهاز:
        جهاز ال�ستثمار العماين.

2- املجل�س:
 جمل�س اإدارة اجلهاز.

 3- رئي�س املجل�س:
رئي�س جمل�س اإدارة اجلهاز.

4- الرئي�س:
رئي�س اجلهاز.

5- ال�سركات التابعة للجهاز:
ال�سركــــــــات واملوؤ�س�ســــــــات اململوكـــــــة كليـــــــا اأو جزئيــــــــا للجهــــــاز، اأو املنقولـــــــة لــــــــه، 

اأو يديرهــــا، اأو ي�سرف عليها، اأو التابعة له ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر.

املــادة ) 2 (

املجل�س  الرئي�س بعد موافقة  يكون مقر اجلهاز فـي محافظة م�سقط، ويجوز بقرار من 

اإن�ساء فروع له فـي املحافظات، اأو مكاتب له فـي اخلارج.

املــادة ) 3 (

الت�سرفات،  كافة  واإجراء  واإدارتها،  واملنقولة،  الثابتة  الأموال  متلك  اأهلية  للجهاز  يكون 

والقيــــام بجميـــع الأعمــــال الالزمـــة لتحقيـــق اأهدافـــه، ومبا�ســـرة اأن�سطته وفقــا لالأ�س�س 

التجارية.
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املــادة ) 4 (
ت�سري على اجلهاز جميع النظم والقوانني املطبقة على وحدات اجلهاز الإداري للدولة، 

وذلك فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س فـي هذا النظام، ولوائح اجلهاز، ونظمه الداخلية.
الف�سل الثاين

اأهداف اجلهاز واخت�سا�ساته
املــادة ) 5 (

يعترب اجلهاز الذراع ال�ستثماري للحكومة، ويهدف اإلى حتقيق الآتي:
1- اإدارة وتنمية وا�ستثمار اأموال واأ�سول ال�سلطنة مبا يحقق اأكرب قدر من العوائد.

2- تكوين احتياطيات ووفورات مالية.
3- امل�ساهمة فـي توفـري الإيرادات الالزمة لرفد امليزانية العامة وحتقيق ال�ستدامة 

املالية.
4- امل�ساهمــــة فـي تنفـيـــــذ �سيا�ســــات وا�سرتاتيجيـــات احلكومــــــة املتعلقـــــــة بالنهــــو�س 

بالقطاعات القت�سادية امل�ستهدفة.
5- تعزيز بيئة ال�ستثمار، وجذب ال�ستثمار اإلى ال�سلطنة.

املــادة ) 6 (
يبا�ســـــر اجلهـــــــاز جميـــع الخت�سا�ســـات الالزمــــة لتحقيــــــق اأهدافــــــه، ولــــه ب�سفـــة خا�ســــــة 

القيام بالآتي:
1- و�سع ال�سيا�سات العامة لال�ستثمارات احلكومية، وامل�ساهمة مع اجلهات احلكومية 

املعنية فـي ر�سم، وو�سع ا�سرتاتيجيات وبرامج التنمية القت�سادية.
2- ا�ستثمـــار اأمواله داخل ال�سلطنة وخارجهــــا، وتوزيعها على القطاعـــات القت�ساديــــة 

املختلفة، واإدارتها، وحت�سيل العائد منها، واإعادة ا�ستثمارها.
3- ال�ستثمـــار، واإعادة ال�ستثمــار فـــي اأي ممتلكـــات اأو حقــوق اأو اأ�ســـول �ســـواء اأكانـــت 
مادية اأم معنوية، ثابتة اأم منقولة، مبا فـي ذلك جميع اأنواع احل�س�س وامل�ساهمات 
وامل�ستندات  وال�سلع  املواد  وجميع  واملعادن  والعمالت  والتجارية  املالية  والأوراق 

الأخرى القابلة لال�ستثمار.
4- الإدارة والإ�سراف على ال�ستثمارات وال�سركات التابعة للجهاز فـي كافة القطاعات، 
ومتابعتها وتقييم اأدائها مبا ي�سهم فـي حتقيق التناغم بني الأهداف ال�ستثمارية 

للجهاز، والأهداف القت�سادية واملالية العامة.

-41-



اجلريدة الر�سمية العدد )1404(

5- تاأ�سي�س ال�سركات بكافة اأنواعها ملمار�ســـة اأن�سطـــة اجلهـــاز ال�ستثماريـــة، والإنابـــة 

ال�سركـــات لالأهــــداف  تاأ�سيـــ�س  فـي  للدولـــــة  الإداري  كافــــة وحـــدات اجلهـــاز  عن 

ال�ستثمارية اأو حتقيق العوائد اأو تنمية القطاعات القت�سادية املختلفة.

6- متلك و�ســـراء وبيـــع الأ�ســــــول املختلفـــــة واإن�ســـــاء م�ساريــــــع ا�ستثماريــــــة مبفــــرده 

اأو مب�ساركة الغري داخل ال�سلطنة، اأو خارجها.

7- هيكلة وتنظيم اأو دمج اأو توحيد اأو �سم اأو ت�سفـية اأو بيع اأو الت�سرف فـي اأي من 

ال�سناديق اأو املمتلكات اأو ال�ستثمارات اأو ال�سركات التابعة للجهاز، والقيام بجميع 

الت�سرفات القانونية الالزمة لذلك.

8- منح القرو�س لل�سركات التابعة للجهاز وفقا لالأ�س�س التجارية.

9- اإجراء الدرا�سات والبحوث فـي القطاعات واملجالت املرتبطة باأعمال اجلهاز.

10- اإعداد م�سروعات القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية واللوائح والقرارات ذات ال�سلة 

باجلهاز واخت�سا�ساته واأهدافه.

11- اإبرام التفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود ذات ال�سلة باخت�سا�سات اجلهاز.

12- متثيـــل ال�سلطنـــة فـي املوؤمتـــرات والجتماعـــات واملنظمـــات واملوؤ�س�ســـات الإقليميــــة 

والدولية ذات ال�سلة باخت�سا�سات اجلهاز.

13- اأي مهام اأخرى يكلف بها من جاللة ال�سلطان.

الف�سل الثالث

املجل�س واخت�سا�ساته

املــادة ) 7 (

تكون ع�سوية املجل�س )4( اأربع �سنوات قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى مماثلة، وحتدد 

الالئحة الداخلية للمجل�س نظام عمله.

املــادة ) 8 (

يحدد املجل�س من بني اأع�سائه - فـي اأول اجتماع له - نائبا للرئي�س يحل محل الرئي�س 

عند غيابه اأو قيام مانع يحول دون ممار�سته لخت�سا�ساته.
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املــادة ) 9 (

تكون للمجل�س جميع ال�سالحيات الالزمة ملمار�سة اجلهاز اخت�سا�ساته، وحتقيق اأهدافه، 
وله على الأخ�س الآتي:

1- اعتماد ال�سرتاتيجية العامة للجهاز، وو�سع ال�سيا�سات، واتخاذ القرارات الالزمة 
اأداء ال�ستثمــارات املختلفــة،  لتهيئة البيئة املنا�سبـة املمكنــة لتنفـيذهـــا، ومتابعــة 
وتقوميهـــا مبا ين�سجـــم مع تلك ال�سرتاتيجيـــة والأهـــداف املو�سوعــــــة، والتاأكــــــد 

من ح�سن تنفـيذها.
2- اعتمــــاد الهيكـــل التنظيمـــي للجهـــاز، وحتديـــد اخت�سا�ســـات املديريـــات العامـــة، 

والتق�سيمات التابعة للرئي�س.
3- اعتماد اللوائح املنظمة لال�ستثمار، مبا فـي ذلك لوائح التخارج وبيع ال�ستثمارات 
وال�سركات التابعة للجهاز، ولوائح اإدارة اأموال اجلهاز، وتوزيعها على القطاعات 

القت�سادية املختلفة.
الإدارة  اأداء  املايل والإداري، ومتابعة  اأدائه  4- و�سع نظام احلوكمة للجهاز ل�سبط 
التنفـيذية واملجال�س واللجان املنبثقة عن املجل�س، وغريها من اللجان مبا يحقق 

اأهداف اجلهاز.
5- اعتماد املبادئ املنظمة حلوكمة ال�سركات التابعة للجهاز وموؤ�سرات الأداء.

6- اعتماد نظام حوكمة الرواتب واملزايا و�سيا�سات تطبيقه بالن�سبة للجهاز ولل�سركات 
التابعة له.

7- اعتماد اللوائــح الإداريـــة واملاليــة للجهــاز مبا فـي ذلك لئحــة املناق�سات، واللوائح 
اخلا�سة بتفوي�س ال�سالحيات والتوقيع على املعامالت التي يكون اجلهاز طرفا 
فـيها، ولئحة �سوؤون املوظفـني، وغريها من اللوائح الأخرى الداخلية الالزمة 
لتنظيم اأعمال ون�ساطات اجلهاز، وذلك كله دون التقيد باأحكام القوانني والنظم 

املعمول بها فـي هذا ال�ساأن.
8- اعتماد الالئحة اخلا�سة برت�سيح ممثلني للجهاز فـي جمال�س الإدارة اأو جمال�س 

املديرين لل�سركات التابعة للجهاز.
9- تعيني اأمني �سر املجل�س وحتديد اخت�سا�ساته.
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10- ت�سكيــــل جلـــان دائمـــة اأو موؤقتـــة مـــن اأع�ســـاء املجلــــ�س اأو مــن غريهــــم، وحتديـــــــد 
اخت�سا�ساتها ونظام عملها.

11- و�سع �سيا�سة توزيع اأرباح اجلهاز لرفد امليزانية العامة للدولة.
12- حتديد املعايري وال�سيا�سات املحا�سبية لإعداد قوائم اجلهاز املالية، ومراجعتها.
13- تعيني مدققي احل�سابات اخلارجيني ومراقبي الأداء للجهاز، وحتديد اأتعابهم.

14- اعتماد املوازنة ال�سنوية للجهاز.
15- مراجعة التقارير الدورية وال�سنوية وموؤ�سرات الأداء التي تعر�س عليه عن ن�ساط 

اجلهاز وحتقيق اأهدافه، وتقييم ن�ساطه، ومركزه املايل.
16- اعتماد التقرير ال�سنوي عن ن�ساط اجلهاز، وتقرير احل�سابات اخلتامية املدققة 

للجهاز، وتقارير الأداء.
الف�سل الرابع

اإدارة اجلهاز

املــادة ) 10 (

يكون للجهاز رئي�س ي�سدر بتعيينه مر�سوم �سلطاين.
املــادة ) 11 (

تكون للرئي�س كافة ال�سالحيات املقررة لرئي�س الوحدة، وفقا للقوانني والنظم املعمول بها 
فـي وحدات اجلهاز الإداري للدولة، ويتولى ب�سفة خا�سة الآتي:

1- اإدارة اجلهاز ومتابعة نظام العمل فـيه، والإ�سراف على موظفـيه، وت�سيري جميع 
�سوؤونه الإدارية واملالية وفقا للوائح والنظم املقررة .

2- تنفـيذ املهام املنوطة باجلهاز فـي ال�سيا�سات وال�سرتاتيجيات املعتمدة من املجل�س.
3- اإعداد وتنفـيذ خطط وبرامج عمل اجلهاز الالزمة لتحقيق اأهدافه.

4- اإعداد م�سروعات اللوائح الإدارية واملالية للجهاز مبا فـي ذلك لئحة املناق�سات، 
واللوائــح اخلا�ســـة بتفويـ�س ال�سالحيـــات والتوقيـــع على املعامـــالت التي يكـــون 
اجلهــــاز طرفـــا فـيهـــا، ولئحـــة �ســـوؤون املوظفـيـــن، واللوائــح املنظمـــة لال�ستثمـــار، 
وغريها من اللوائح الأخرى الداخلية الالزمة لتنظيم اأعمال ون�ساطات اجلهاز، 

ورفعها اإلى املجل�س لعتمادها.
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5- اعتماد التق�سيمات الإدارية الفرعية للجهاز فـي اإطار الهيكل التنظيمي املعتمد 
من قبل املجل�س، وحتديد اخت�سا�ساتها.

اإلى املجل�س  اإعداد م�سروع املوازنة ال�سنوية للجهاز، وح�سابه اخلتامي ورفعهما   -6
لالعتماد.

7- متثيل اجلهاز فـي �سالته بالغري، واأمام الق�ساء.
8- اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلفه بها املجل�س.

املــادة ) 12 (

له  وتكـــون  �سلطانـــي،  بتعيينه مر�ســـوم  بالدرجــة اخلا�ســة ي�ســدر  نائـب  للرئيـــــ�س  يكــــون 
كافـــــة ال�سالحيات الإدارية واملالية فـي احلدود التي تبينها لوائح اجلهاز.

الف�سل اخلام�س

مالية اجلهاز

املــادة ) 13 (

تكون للجهاز موازنة �سنوية م�ستقلة، وتبداأ ال�سنة املالية للجهاز فـي الأول من �سهر يناير، 
وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من كل عام.

املــادة ) 14 (

تتكون املوارد املالية للجهاز من الآتي: 
1- العتمادات املالية املخ�س�سة للجهاز فـي امليزانية العامة للدولة.

2- الفائ�س الذي يتحقق فـي نهاية اأي �سنة مالية فـي امليزانية العامة للدولة.
3- عوائد ا�ستثمار اأموال اجلهاز.

4- الأموال والأ�سول الأخرى التي يرى جاللة ال�سلطان �سمها اإلى اجلهاز.
املــادة ) 15 (

تعترب اأموال اجلهاز اأموال عامة، تتمتع بحقوق وامتيازات اأموال اخلزانة العامة، وللجهاز 
حماية هذه الأموال وحت�سيلها وفقا لأحكام نظـــام حت�سيـــل ال�سرائب والر�سوم وغريهـا 
من املبالغ امل�ستحقة لوحدات اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/32.
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املــادة ) 16 (

تودع اأموال اجلهاز فـي ح�ساب خا�س لدى م�سرف اأو اأكرث من امل�سارف املرخ�س لها داخل 

ال�سلطنة، اأو خارجها، وحتدد اللوائح التي ت�سدر بقرار من املجل�س قواعد فتح احل�سابات 

واإدارتها.

املــادة ) 17 (

تن�ساأ فـي اجلهاز وحدة للتدقيق الداخلي تتبع املجل�س، وتبا�سر الخت�سا�سات املن�سو�س 

عليها فـي القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47، وغريها من الخت�سا�سات 

التي ي�سدر بتحديدها، واآلية عملها قرار من املجل�س.   

املــادة ) 18 (

يكــــون للجهـــاز مراقـــب اأداء، ومراقـــب ح�سابـــات مرخـــ�س لهمـــا مبزاولـــة مهنـــة املحا�سبـــة 

واملراجعة، ي�سدر بتعيينهما وحتديد اأتعابهما قرار من املجل�س.

الف�سل ال�ساد�س

اأحكام ختامية وانتقالية

املــادة ) 19 (

باملر�سوم  ال�سادر  التخ�سي�س  قانون  اأحكام  للجهاز من تطبيق  التابعة  ال�سركات  ت�ستثنى 

اأن يقوم اجلهاز  فـيها، على  الت�سرف  اأو  بيعها  اأثناء  فـي  ال�سلطاين رقم 2019/51، وذلك 

بالتن�سيــــق مع وزارة املالية عند بيع اأو الت�سـرف لأي من ال�سركــــات املتلقيـــة للدعـــم املالـــي 

اأو �سمانات القرو�س احلكومية.

املــادة ) 20 (

ت�ستثنى ال�سركات اململوكة كليا للجهاز، وال�سركات التابعة لها كليا من �سرط ال�سريك وفقا 

لأحكـــام قانــــون ال�سركات التجارية، وذلك فـي اأثنــــاء تاأ�سيـــ�س ال�سركـــات امل�ساهمة املقفلة، 

اأو محدودة امل�سوؤولية. 
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وزارة الرتاث وال�سياحة

قــرار وزاري

رقم 2021/100

بتحديـد ر�سـوم زيـارة مركـز فتـح اخليـر

ا�ستنادا اإلى قانون الرتاث الثقافـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/35،

اإلى وزارة  والثقافة  بتعديل م�سمى وزارة الرتاث  ال�سلطاين رقم 2020/91  املر�سوم  واإلى 

الرتاث وال�سياحة وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإلى موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

حتدد ر�سوم زيارة مركز فتح اخلري، وفقا للجدول الآتي:

قيمـة الر�سـم بالريـال العمانـيالزائـــــــرم

1
  الطفل العماين اأو غري العماين

 الذي يرتاوح عمره بني )6-12( �ستة اأعوام
 اإلى اثني ع�سر عاما

)500( خم�سمائة بي�سة
ويخف�ض الر�سم اإلى )200( مائتي بي�سة 

فـي حال مرافقة الطفل لعائلته 

2
العماين الذي يتجاوز عمره

 )12( اثني ع�سر عاما
)1(

3
غري العماين الذي يتجاوز عمره

 )12( اثني ع�سر عاما 
)3(
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املــادة الثانيــــة

تعفى الوفود احلكومية الر�سمية، والرحالت املدر�سية التي تنظمها املوؤ�س�سات التعليمية 

من �سداد الر�سوم املن�سو�ض عليها فـي املادة الأولى من هذا القرار.

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي: 26 / 12 / 1442هـ 

املوافـــــق:  5   /   8  / 2021م
�سالـم بـن محمـد املحروقـي

                                                                                                وزيـــــــر الـــــــــتــــراث وال�سيـــــــاحـــــة 
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قــرار وزاري

رقم 2021/124
ب�شاأن اإ�شافة ن�شاط تنظيم

 رحالت �شياحة املغامرات اإلى اأن�شطة مكاتب ال�شفر وال�شياحة

ا�ستنـادا اإلى قانون ال�سياحة ال�سادر باملر�ســـوم ال�سلطانــــي رقم 2002/33،

واإلى الالئحة التـــنفيذية لقانون ال�سياحـــــة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2016/39، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

وال�سياحة  ال�سفر  مكاتب  اأن�سطة  اإلى  املغامرات  رحالت �سياحة  تنظيم  ن�ساط  ي�ساف 

املن�سو�ص عليها فـي املادة )18( من قانون ال�سياحة امل�سار اإليه. 

املــادة الثانيــــة

مع عدم الإخالل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون ال�سياحة امل�سار اإليها، يعمل فـي �ساأن 

مزاولة ن�ساط تنظيم رحالت �سياحة املغامرات، بال�سروط وال�سوابط املرفقة.

املــادة الثالثــــة

من  يوما  ت�سعني   )90( انق�ساء  بعد  به  ويعمل  الر�سمية،  اجلريدة  فـي  القرار  هذا  ين�سر 

تاريخ ن�سره.  

�شـدر فـي:   6  /  1  / 1443هـ 

املوافـــــق:  15   /   8  / 2021م
�شالـم بـن محمـد املحروقـي

                                                                                                وزيـــــــر الـــــــــتــــراث وال�سيـــــــاحـــــة 
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�شـروط و�شوابـط مزاولـة

 ن�شـاط تنظيـم رحـالت �شياحـة املغامـرات 

الف�شـل الأول 

تعريفـات واأحكـام عامـة

املــادة ) 1 (

قانون  فـي  عليه  املن�سو�ص  ذاته  املعنى  القرار  هذا  فـي  الواردة  والعبارات  للكلمات  يكون 
اإليهما، ويكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني  ال�سياحة ولئحته التنفيذية امل�سار 

قرين كل منها، ما مل يقت�ص �سياق الن�ص معنى اآخر:
1 - �شياحة املغامرات: 

ممار�سة واحد اأو اأكرث من الأن�سطة املن�سو�ص عليها فـي امللحق املرفق بهذا القرار. 
2 - املرخ�ص له: 

مكتب �سفر و�سياحة حا�سل على الرتخي�ص. 
3 - �شهادة تدقيق الأمن وال�شالمة: 

ال�سهــادة التــي مينحهـــا مدقــق الأمــن وال�سالمــة للمرخــ�ص لــه مبزاولـــة ن�ســاط 
باأنظمة  املرخ�ص له  التزام  املغامرات، والتي تثبت للوزارة  �سياحة  تنظيم رحالت 

وا�سرتاطات ممار�سة ن�ساط تنظيم رحالت �سياحة املغامرات. 
4 - مدقق الأمن وال�شالمة: 

اجلهة املانحة ل�سهادة تدقيق الأمن وال�سالمة.

املــادة ) 2 (

ل يجوز مزاولة ن�ساط تنظيم رحالت �سياحة املغامرات، اإل بعد احل�سول على ترخي�ص 
بذلك وفقا لأحكام القانون ولئحته التنفيذية امل�سار اإليهما. 

اأن�سطة  بع�ص  ممار�سة  واملجموعات  لالأفراد  يجوز  ال�سابقة،  الفقرة  حكم  من  وا�ستثناء 
ي�سدر  التي  وال�سوابط  لل�سروط  وفقا  وذلك  ترخي�ص،  على  احل�سول  دون  املغامرات 

بتحديدها قرار من الوزير.
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املــادة ) 3 (

ي�سرتط ملزاولة ن�ساط تنظيم رحالت �سياحة املغامرات، الآتي: 

1 - احل�سول على ترخي�ص مكتب �سفر و�سياحة. 

2 - احل�سول على �سهادة تدقيق الأمن وال�سالمة، وموافاة الوزارة بن�سخة منها. 

3 - �سداد الر�سم  ومقداره )100( مائة ريال عماين. 

الف�شل الثاين

التزامات املرخ�ص له

املــادة ) 4 (

يلتزم املرخ�ص له فـي اأثناء مزاولة ن�ساط تنظيم رحالت �سياحة املغامرات بالآتي:

1 - تزويد ال�سائح مبعلومات تف�سيلية عن الرحلة، ومخاطرها املحتملة والتعليمات 

املعمول بها لدى اجلهات املعنية، وتعليمات الأمن وال�سالمة، واإر�سادات الإ�سعافات 

الأولية، وخرائط الرحلة املعتمدة. 

2 - التاأمني على ال�سياح بوثيقة تاأمينية �سد جميع الأخطار التي تنجم عن ممار�سة 

اأن�سطة املغامرات.

على  احل�سول  دون  املحظورة  املواقع  فـي  املغامرات  �سياحة  رحالت  تنظيم  عدم   -  3

موافقة اجلهة املعنية، وفقا للقرارات والتعليمات التي ت�سدرها اجلهات املعنية.

اأو  الطبيعية  الكوارث  عن  الناجتة  املخاطر  لتفادي  الالزمة  الحتياطات  اأخذ   -  4

احلالت اجلوية.

5 - تعيني ذوي اخلربة فـي ممار�سة اأن�سطة املغامرات، �سريطة احل�سول على موؤهالت 

اأو دورات تدريبية فـي الإ�سعافات الأولية.

6 - توفيـــر م�ستلزمــات الرحلة ومعـــدات ال�سالمــة مطابقــة للموا�سفــات القيا�سيــة 

ومتطلبات الرحلة، وبالقدر الذي يتنا�سب مع مدتها.
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املــادة ) 5 (
اإلغاء رحالت �سياحة املغامرات فـي حالة �سدور تعليمات بالإنذار  يجب على املرخ�ص له 

املبكر للحالت اجلوية اأو الكوارث الطبيعية من هيئة الطريان املدين اأو اجلهة املعنية.

املــادة ) 6 (

مع عدم الإخالل باأحكام الالئحة امل�سار اإليها، يجب على املر�سد ال�سياحي املتخ�س�ص فـي 
اأن�سطة �سياحة املغامرات احل�سول على �سهادة تدقيق الأمن وال�سالمة، وموافاة الوزارة 

بن�سخة منها. 

املــادة ) 7 (

اأ�سد ين�ص عليها قانون ال�سياحة ولئحته التنفيذية امل�سار  مع عدم الإخالل باأي عقوبة 
اإليهما، يجوز للوزارة وقف، اأو اإلغاء الرتخي�ص فـي حال مخالفة املرخ�ص له لأحكام هذا 

القرار. 

الف�شل الثالث 

مدقق الأمن وال�شالمة

املــادة ) 8 (

من  بالتاأكد  وال�سالمة،  الأمن  تدقيق  �سهادة  اإ�سدار  قبل  وال�سالمة  الأمن  مدقق  يلتزم 
ا�ستيفاء مقدم الطلب للم�ستندات، والبيانات الآتية:

1 - ن�سخة من الرتخي�ص.
2 - خطة التدقيق لالأمن وال�سالمة لأن�سطة �سياحة املغامرات.

فـي  العاملني  وامل�ساعدين  واملر�سدين،  باملدربني،  اخلا�سة  واملوؤهالت  ال�سهادات   -  3
اأن�سطة �سياحة املغامرات.

على  م�ستملة  املغامرات  اأن�سطة  ممار�سة  فـي  امل�ستخدمة  والأدوات  باملواد  قائمة   -  4
التفا�سيل الآتية:
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اأ - نوع املعدة اأو الأداة.

ب - تاريخ ومكان ال�سنع.

ج - ت�سنيف املعدة والأداة.

د - تاريخ �سالحية املعدة اأو الأداة.

هـ - نوعية ومكان ا�ستخدام كل معدة اأو اأداة.

املــادة ) 9 (

يلتزم مدقق الأمن وال�سالمة، بالآتي:

1 - موافاة الوزارة باأي معلومات اأو بيانات تتعلق باملرخ�ص له.

2 - القيام بزيارات ميدانية دورية اأو �سنوية ملتابعة جودة و�سمان التزام املرخ�ص له، 

العاملني،  وامل�ساعدين  واملر�سدين،  باملدربني،  اخلا�سة  املوؤهالت  على  والتدقيق 

والأدوات وغريها من اخلدمات.

اأن�سطة  3 - التاأكد من التزام املرخ�ص له مبعايري الأمن وال�سالمة املحددة جلميع 

�سياحة املغامرات، كل ح�سب نوعية الن�ساط. 

الأمن  عنا�سر  توفري  فـي  خلل  اأي  مالحظة  حال  فـي  بتقرير  الوزارة  موافاة   -  4

وال�سالمة قبل - اأو فـي اأثناء - اأو بعد النتهاء من ن�ساط املغامرة.
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ملحـق رقـم )1(
اأن�شطــة املغامــرات 

الأن�شطــــةت�شنيف الأن�شطةم

1
اأن�سطة املغامرة 

الربية با�ستعمال 
املحركات  

- القيادة على الطرق الوعرة، واجلولت اجلماعية )مبا فـي 
ذلك ركوب الدراجات رباعية العجالت، واملركبات ال�ساحلة 
ال�سحاري واجلبال والأودية على  فـي  الت�ساري�ص(  جلميع 
الطرق اجلبلية  على  املركبات  وركوب  املعبدة،  الطرق غري 
)ت�سمــل الأنـــواع ذات رافـــعات الو�ســـول الراأ�سيــــة(، وركوب 

الدراجات الكهربائية ذات العجلتني. 
- ركوب الدراجات )ركوب الدراجات اجلبلية اأو ركوب الدراجات 
با�ستخـــدام احلبــال  العبـــور  الطـــرق(،  التي ت�ستخـــدم علــى 
العالية، اأو حبال النزلق، اأو ال�سالمل املثبتة فـي املرتفعات. 
والنــــزول  باحلبــــال،  والنـــزول  باحلبــــال،  املرتفعـــات  نـــزول   -

با�ستخدام جهاز الدفع املروحي.

2
اأن�سطة املغامرة 
الربية بدون  

ا�ستعمال املحركات  

- مغامــرات احلدائـــق واملرافــق العامـــة )مثــــل الأفعوانيــــات، 
والعربـــات ال�سغيـــرة، والزلجـــات، وريا�ســة كــرات الطـــالء، 

وحديقــة احلبــال(.
- القفز باحلبال اأو القفز املظلي احلر والتاأرجح فوق الأخاديد 
الكهف،  داخل  والنزول  الكهــوف،  �سرب  اأو  اجل�سور  حتت  اأو 
والتنقل عرب الأخاديد، والرحالت الطويلــة عبـــر الأوديـــة، 
ذلك  )ي�سمل  ال�سطناعية  اأو  الطبيعية  ال�سطوح  وت�سلق 
ال�سفاف  والتنقل على  التي حتتها مياه(،  املرتفعات  ت�سلق 
ورحالت  اجلبلية  وامل�سارات  البحر  من  بالقرب  اجلبلية 

الكت�ساف اأو التعليم ملجموعة من الأفراد.
والرحـــالت  املالحـــة  ريا�ســة  والأح�سنـــة،  اجلمـال  ركــوب   -
املنحــدرات  على  التزلــج  الرمــال،  علــى  التزلــج  الطويلــة، 

اجلافة، الإبحار فـي الرمال، ركوب الكرات اأو الألواح.
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قرار وزاري

رقم 2021/125

بتحديـد قيمـة جملـة الدرا�سـات العمانيـة 

ا�ستنادا اإلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47،   
واإلى قانون الرتاث الثقافـي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/35،   

اإلى وزارة  والثقافة  بتعديل م�سمى وزارة الرتاث  ال�سلطاين رقم 2020/91  املر�سوم  واإلى 
الرتاث وال�سياحة وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

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

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

تكون قيمة جملة الدرا�سات العمانية )5( خم�سة رياالت عمانية.

املــادة الثانيــــة

تخف�ض قيمة جملة الدرا�سات العمانية للمكتبات التجارية لتكون )3.750( ثالثة رياالت 

عمانية و�سبعمائة وخم�سني بي�سة.

املــادة الثالثــــة

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

�سـدر فـي:   6  /  1  / 1443هـ 

املوافـــــق:  15   /   8  / 2021م
�سالـم بـن محمـد املحروقـي

                                                                                                وزيـــــــر الـــــــــتــــراث وال�سيـــــــاحـــــة 
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار

قرار وزاري

 رقم 2021/70

بتعديـــــل بعــــ�ض اأحكـــــام 

الالئحــة التنفيذيــة لنظــام اجلامعــات اخلا�صــة 

ا�ستنادا اإلى نظام اجلامعات اخلا�سة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/41،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2021/9 فـي �ساأن الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�سمان 

جودة التعليم،

واإلى القرار الوزاري رقم 99/36 باإ�سدار الالئحة التنفيذية لنظام اجلامعات اخلا�سة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى

ت�ســاف اإلــى الالئحـــة التنفيذيـــة لنظـــام اجلامعـــات اخلا�ســة امل�ســـار اإليهـــا، مـــادة جديـــدة 

برقــم )19 مكررا(، ن�سهــا الآتــي: 

املــادة )19 مكررا(

لدى  بها  املعمول  للمعايري  ا�ستيفائها  عدم  حال  اخلا�سة فـي  اجلامعات  على  "تفر�ض 

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�سمان جودة التعليم، اجلزاءات الإدارية املبينة 

فـي امللحق رقم )1( املرفق". 
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امللحق رقم )1(

اجلــزاءات االإداريـةاملخالفـــةم

1

عدم ا�ستيفاء اجلامعة اخلا�سة 
للمعايري املوؤ�س�سية فـي عملية التقومي 

 )ISA( مقابل املعايري املوؤ�س�سية
من قبل الهيئة العمانية لالعتماد 
الأكادميي و�سمان جودة التعليم 

وو�سعها حتت املالحظة

- منع اجلامعة اخلا�سة من تقدمي برامج 
جديدة.

- تقليل ن�سبة البعثات الداخلية بن�سبة) %5(.

2

عدم ا�ستيفاء اجلامعة اخلا�سة 
للمعايري املوؤ�س�سية فـي عملية اإعادة 

التقومي مقابل املعايري املوؤ�س�سية 
الأولى )ISR1( من قبل الهيئة 

العمانية لالعتماد الأكادميي و�سمان 
جودة التعليم وو�سعها حتت املالحظة

- منع اجلامعة اخلا�سة من تقدمي برامج 
جديدة.

- عدم ال�سماح لطلبة البتعاث الداخلي من 
النتقال اإلى اجلامعة اخلا�سة. 

- وقف البتعاث الداخلي اإلى اجلامعة اخلا�سة.
- وقف ت�سجيل طلبة جدد على ح�سابهم اخلا�ض 

للمرحلتني )اجلامعية والدرا�سات العليا(.

3

عدم اعتماد اجلامعة اخلا�سة بعد 
عملية اإعادة التقومي مقابل املعايري 
املوؤ�س�سية الثانية )ISR2( من قبل 

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 
و�سمان جودة التعليم

- اإلغاء الرتخي�ض نهائيا مع حتمل اجلامعة 
اخلا�سـة املخالفـــة كافــــة التبعــــات املرتتبــــة 

على ذلك.

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

�صـدر فـي: 19 من ذي الحجة 1442هـ
املـوافــــق: 29 من يوليـــــــــــــو 2021م                                                                                                             
د. رحمـــة بنـــت اإبراهـيــــم املحروقـيــــــة
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار 
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قرار وزاري

رقم 2021/71

بتعـديــــــل بعــــ�ض اأحكــــــام 

الالئحـــة التنظيميـة للكليــات واملعاهد العليا اخلا�صــة 

ا�ستنادا اإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 99/42 فـي �ساأن اإن�ساء الكليات واملعاهد العليا اخلا�سة،

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2021/9 فـي �ساأن الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�سمان 

جودة التعليم،

العليا  واملعاهد  للكليات  التنظيمية  الالئحة  باإ�سدار  رقم 2000/34  الوزاري  القرار  واإلى 

اخلا�سة،

 وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

ت�ساف اإلى الالئحة التنظيمية للكليات واملعاهد العليا اخلا�سة امل�سار اإليها، مادة جديدة 

برقم )35(، ن�سها الآتي:

املــادة )35(

"تفر�ض على موؤ�س�سة التعليم العايل فـي حال عدم ا�ستيفائها للمعايري املعمول بها لدى 

الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي و�سمان جودة التعليم، اجلزاءات الإدارية املبينة 

فـي امللحق رقم )1( املرفق". 
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امللحق رقم )1(

اجلــزاءات الإداريـةاملخالفـــةم

1

عدم ا�ستيفاء الكليات والكليات اجلامعية 
واملعاهد العليا اخلا�سة للمعايري 

املوؤ�س�سية فـي عملية التقومي مقابل 
املعايري املوؤ�س�سية )ISA( من قبل الهيئة 

العمانية لالعتماد الأكادميي و�سمان 
جودة التعليم وو�سعها حتت املالحظة

- املنع من تقدمي برامج جديدة.
- تقليل ن�سبة البعثات الداخلية بن�سبة )%5(.

2

عدم ا�ستيفاء الكليات والكليات اجلامعية 
واملعاهد العليا اخلا�سة للمعايري 

املوؤ�س�سية فـي عملية اإعادة التقومي مقابل 
املعايري املوؤ�س�سية الأولى )ISR1( من 

قبل الهيئة العمانية لالعتماد الأكادميي 
و�سمان جودة التعليم وو�سعها حتت 

املالحظة

- املنع من تقدمي برامج جديدة.
- عدم ال�سماح لطلبة البتعاث الداخلي من 
النتقال اإلى الكليات والكليات اجلامعية 

واملعاهد العليا اخلا�سة. 
- وقـــف البتعـــاث الداخلـــي اإلــى الكليــات 
العليـــــا  واملعاهـــــد  اجلامعيـــة  والكليـــات 

اخلا�ســـة.
جـــــــدد عــــــلى  طــلبـــــــة  ت�سجيـــــل  وقــــف   -
ح�سابهم اخلا�ض للمرحلتني )اجلامعية 

والدرا�سات العليا(.

3

عدم اعتماد الكليات والكليات اجلامعية 
واملعاهد العليا اخلا�سة بعد عملية 

اإعادة التقومي مقابل املعايري املوؤ�س�سية 
الثانية )ISR2( من قبل الهيئة 

العمانية لالعتماد الأكادميي و�سمان 
جودة التعليم

اإلغــاء الرتخيـــــ�ض نهائيــــا مــــع حتمـــــل   -
الكليـــات والكليــــات اجلامعيــــة واملعاهــــد 
العليا اخلا�ســـة املخالفــــة كافـــة التبعـــات 

املرتتبة على ذلك.

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

�صـدر فـي: 19 من ذي الحجة 1442هـ
املـوافــــق: 29 من يوليـــــــــــــو 2021م 

د. رحمـــة بنـــت اإبراهـيــــم املحروقـيــــــة
وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي والبتكار 
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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 : 145478
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الدقيق  وال�ساغو،  التابيوكا  الأرز،  ال�سطناعية،  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  قهوة)القهوة 
وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز والفطائر واحللويات، احللويات املثلجة، �سكر 
وع�سل النحل والع�سل الأ�سود، اخلمرية وم�سحوق اخلبيز، امللح، اخلردل، اخلل وال�سل�سات 
اأع�ساب  الثلج،م�ستح�سرات احلبوب، ملح، رقائق )منتجات حبوب(،  البهارات،  )التوابل(، 

محفوظة(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وينغرينز فارمز بي فـي تي. ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

 - هاريانا  غورغاون،   ،30 �سيكتور  )وي�ست(،  �سبا  وورلد  بي401/5،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
122001، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/28
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية       

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145584
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حيوية،  م�سادات  طبية،  لغايـات  ل�سقة  اأ�سرطة  ل�سقات،  طبية،  لغايـات  ل�سقة  اأربطة 
طبية،  لغايـات  بل�سم  والبيطري،  الطبي  لال�ستخدام  بكتريية  م�ستح�سرات  معقمات، 
�سمادات، م�ستح�سرات حيوية لغايـات طبية، بالزما الدم، نواجت ثانويـة من معاجلة احلبوب 
دويـة، كب�سولت لغايـات �سيدلنية، مواد  )لغايـات طبية اأو للحمية الغذائية(، كب�سولت لالأ
كيميائية  م�ستح�سرات  طبية،  لغايـات  كيميائية  م�ستح�سرات  �سيدلنية،  لغايـات  كاويـة 
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ت�سخي�س  م�ستح�سرات  بيـطريـة،  اأو  طبية  لغايـات  كيميائية  كوا�سف  �سيدلنية،  لغايـات 
لغايـات  معدة  حميـة  اأغذيـة  طبية،  لغايـات  معدة  غذائية  حمية  م�سروبات  طبية،  لغايـات 
غرا�س �سحية، م�ستح�سرات دو�س  طبية، عالجات مه�سمة لغايـات �سيدلنية، مطهرات لأ
لغايـات طبية، �سمادات طبية، عقاقري لغايـات طبية، اإك�سريات)م�ستح�سرات �سيدلنية(، 
مكمالت اأنزميية للحمية الغذائية، م�ستح�سرات  اأنزميية لغايـات طبية، �سناديـق اإ�سعافات 
اأوليـة معباأة، اأغذيـة للر�سع والأطفال، م�ستح�سرات تبخري لغايـات طبية، مبيدات فطريات، 
مبيدات جراثيـم، غلوكوز لغايـات طبية، جلي�سرين لغايـات طبية، مولد دم، هيموجلوبني، 
دوائية،  لغايـات  اأع�ساب  �ساي  ال�سعر،  لنمو  دوائية  م�ستح�سرات  للبوا�سري،  م�ستح�سرات 
ح�سرات،  حية(،مبيدات  )اأن�سجة  جراحية  رقع  طبية،  لغايـات  هرمونات  اأع�ساب،  مبيدات 
يـود لغايـات �سيدلنية، فازلني لغايـات طبية، ملينات، غ�سولت )لو�سن(لغايـات �سيدلنية، 
الب�سريـة،  غرا�س  اأدويـة لالأ دوائية،  زيـوت  دوائية،  دوائية، منقوعات  اأع�ساب  دوائي،  �سراب 
اأدويـة لغايـات بيـطريـة، م�ستنبتات كائنات ع�سوية دقيقة لال�ستخدام الطبي والبيطري، 
اأع�ساب، مكمالت غذائية،  لغايـات طبية، مهدئات  فم  غ�سولت  للغذاء،  معدنيـة  مكمالت 
اآفات،  مبيدات  طفيليات،  مبيدات  طبية،  لغايـات  اأك�سجني  �سيدلنية،  لغايـات  مراهم 
م�ستح�سرات �سيدلنية، مكمالت للحمية الغذائية من الربوتينات، مواد م�سعة لغايـات 
�سراب  حتاميل،  �ستريويدات،  طبية،  لغايـات  جذعية  خاليـا  اأم�سال،  م�سكنات،  طبية، 
لغايـات طبية، مقويات )اأدويـة(،مهدئات، مطاعيم، م�ستح�سرات بيـطريـة، م�ستح�سرات 

فيتامينية، خمرية لغايـات �سيدلنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية جلفار �س.م.ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 997، �سارع املطار، الدقداقة، راأ�س اخليمة، الإمارات العربية 
املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/2
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145587
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بدائل  فورية،  قهوة  القهوة،  م�ستخل�سات  والكاملة،  املطحونة  النب  حبوب  قهوة)قهوة، 
القهوة، مركزات القهوة، خال�سات القهوة، نكهات القهوة، مخاليط القهوة، قهوة منزوعة 
القهوة  م�سروبات  ذلك  فـي  مبا  القهوة  اأ�سا�سها  التي  امل�سروبات  منكهة،  قهوة  الكافيني، 
املمزوجة  امل�سروبات  ذلك  فـي  مبا  الباردة  القهوة  على  حتتوي  التي  امل�سروبات  باحلليب، 
باحلليب والثلج، �ساي، ال�ساي الع�سبي وغري الع�سبي، م�ستخل�سات ال�ساي، بدائل ال�ساي، 
امل�سروبات التي حتتوي على ال�ساي مبا فـي ذلك ال�ساي املثلج و�ساي ال�ساي، كاكاو، امل�سروبات 
الغازية  امل�سروبات  الكاكاو مع احلليب،  الكاكاو مبا فـي ذلك م�سروبات  التي حتتوي على 
العطرية(،  الزيوت  )بخالف  للم�سروبات  منكهات  ال�سوكولتة،  اأو  الكاكاو  اأو  القهوة  مع 
الغذائية  للمواد  اجلواهر  امل�سروبات،  اإلى  لإ�سافته  منكه  �سراب  ال�سوكولتة،  �سراب 
ال�سوكولتة  ال�سكر،  �سربات،  بوظة،  العطرية(،  والزيوت  الأثريية  اجلواهر  )با�ستثناء 
واحللوى واحللويات، ق�سبان الطعام القائمة على احلبوب، األواح وجبات خفيفة حتتوي 
على حبوب و/ اأو مك�سرات و/اأو فواكه جمففة، منتجات احللوى مبا فـي ذلك الفطائر(، 
�سوكولتة)واجلنب، كعكات الفاكهة، والفتات، واحللويات، وبودجن الأرز، ومو�س ال�سوكولتة، 
اللذيذة  امل�ستح�سرات  واملعجنات،  واخلبز  احلبوب  من  امل�سنوعة  وامل�ستح�سرات  الدقيق 
الطحني،  على  تعتمد  لذيذة  خفيفة  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 
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 

لل�سلطة، منكهات للح�ساء )بخالف الزيوت العطرية(، البهارات،توابل(.

دجينز  غلوريا  ليمتد  واي  تي  بي  كوفيزهولدينغز  دجينز  غلوريا  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 
كوفيز هولد ينغز 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�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145594
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم)خدمات تقدمي الطعام وال�سراب، خدمات املطاعم، خدمات املقاهي والبار 
الوجبات  ومنافذ  ال�سريعة  الوجبات  منافذ  وال�ساي،  القهوة  متجر  خدمات  واملطاعم، 
ال�سريعة املتنقلة، حانات الوجبات اخلفيفة اخلدمات ال�ست�سارية وال�ست�سارية واملعلوماتية 
واملعلوماتية  وال�ست�سارية  ال�ست�سارية  اخلدمات  وال�سراب،  الطعام  بتوفري  يتعلق  فيما 

املتعلقة باإن�ساء وت�سغيل املطاعم(.
 

تي  بي  كوفيزهولدينغز  دجينز  غلوريا  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 
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�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145898
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لتح�سري  م�ستح�سرات  م�سروبات،  �سرب  مياه  كحولية،  غري  فواكه  ع�سري  م�سروبات 
املياه الغازية، مياه معدنية م�سروبات، مياه معدنية للموائد، ع�سري عنب، ع�سري بندورة 

م�سروب، مياه غازية، ع�سري تفاح غري كحويل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ندى ال�سعادة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 749 ر.ب: 112، اخلوير، �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/5/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليج للعالمات والبيانات التجارية     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 111 ر.ب: 111
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146428

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأرز .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ندى ال�سعادة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 749 ر.ب: 112، اخلوير، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/10
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اخلليج للعالمات والبيانات التجارية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 111 ر.ب: 111

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 65134

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات املطاعم.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماجن انا�سال فيليبينز، انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فلبينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فوينتي�س �سرتيت، الو الو �سيتي، الفلبني

تاريخ تقدمي الطلب: 2010/10/20

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية �س.م.م    

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2027 ر.ب: 112، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 90862
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واخل�سراوات  فواكه  اللحم،  خال�سات  وال�سيد  الدواجن  وحلوم  والأ�سماك  اللحوم 
البي�س  بال�سكر  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة  وجمففة  محفوظة 

واحلليب ومنتجات احلليب الزيوت والدهون املعدة لالأكل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأورمني اي بي ا�ست�س بريفيت ليمتد )الهند، �سناعة والتجارة(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

�سندو  ليفنج  اف  اأو  ات�س  بي�سايد  فلور  فر�ست   101 هاو�س،  اورمني  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
بهافان رود اوف ا�س جي هاي بوداكدف احمداباد380059 جوجرات 

الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2014/10/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الأولى للملكية الفكرية �س.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1636 ر.ب: 132

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137210
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ستخدمة فـي ال�سناعة والعلوم والت�سوير الفوتوغرافـي، وكذلك فـي  املواد الكيميائية 
الزراعة والب�ستنة والغابات احلرجية وراتنجات ا�سطناعية غري معاجلة و مواد بال�ستيكية 
و  املعادن  اإطفاء والوقاية من احلرائق وم�ستح�سرات �سقي وحلام  غري معاجلة مركبات 
مواد لدباغة جلود احليوانات واجللود املدبوغة ومواد ل�سقة لال�ستخدام فـي ال�سناعة و 
معاجني وح�سوات ل�سق اأخرى وال�سماد الطبيعي والأ�سمدة والأ�سمدة )طبيعي اأو �سناعي( 

وم�ستح�سرات بيولوجية لال�ستخدام فـي ال�سناعة والعلوم. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سحراء العاملية للبرتوكيماويات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العربية  اململكة   ،31961 ال�سناعية  اجلبيل  مدينة   ،12021 �س.ب:  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/6/30
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146277
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حتميل  للتنزيل،  قابلة  برجميات  حا�سوب  برامج  للتفريغ،  قابلة  اإلكرتونية  من�سورات 
ملفات ال�سور، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل، قارئات كتب اإلكرتونية، عتاد 

احلا�سوب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والإعالم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي املوؤمترات، طريق مكة املكرمة، الريا�س 11583، �س.ب: 53108 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146278
فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الكبلي  بالتلفزيون  البث  الأنباء،  وكالت  خدمات  بالراديو،  الإذاعة  بالتلفزيون،  البث 
الأخرى،  الإلكرتونية  الت�سال  و�سائل  اأو  التلفون  اأو  الراديو  عرب  الآيل  النداء  خدمات 
خدمات لوحات الن�سرات الإلكرتونية خدمات ات�سالت، توفري تو�سيالت خا�سة عرب �سبكة 
حا�سوبية دولية، توفري قنوات ات�سال للت�سوق عن بعد، البث الال�سلكي، توفري املنتديات 

ال�سبكية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والإعالم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي املوؤمترات، طريق مكة املكرمة، الريا�س 11583، �س.ب: 53108 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146279
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الراديو  برامج  اإنتاج  الكتب،  ن�سر  والإعالن،  الدعاية  ن�سو�س  خالف  الن�سو�س  ن�سر 
والتلفزيون، ن�سر الكتب وال�سحف الإلكرتونية على الإنرتنت، الن�سر املكتبي الإلكرتوين  
الأنباء،  مرا�سلي  خدمات  للتنزيل،  القابلة  غري  الفورية  الإلكرتونية  املطبوعات  توفري 
توفري الفيديوهات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، توفري الأفالم غري القابلة للتنزيل 
من خالل خدمات بث الفيديو بح�سب الطلب، توفري الربامج التلفزيونية غري القابلة 

للتنزيل من خالل خدمات بث الفيديو بح�سب الطلب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والإعالم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي املوؤمترات، طريق مكة املكرمة، الريا�س 11583، �س.ب: 53108 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146283
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سحف، كتب، ورق تغليف، مناذج مطبوعة، مطبوعات، من�سورات مطبوعة، كتيبات، بيانات 
اإعالنية، جمالت دوريات، ن�سرات اأخبارية دورية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والإعالم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي املوؤمترات، طريق مكة املكرمة، الريا�س 11583، �س.ب: 53108 

اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146284
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال، ا�ستف�سارات عن الأعمال، خدمات وكالت املعلومات التجارية، 
الدعاية والإعالن  العامة،  العالقات  بالراديو،  الدعاية والإعالن، الإعالن  ن�سر ن�سو�س 
عرب التلفزيون، اأبحاث الت�سويق، تنظيم املعار�س لغايات جتارية اأو دعائية، ترويج املبيعات 
لغايات  مهنية  معار�س  تنظيم  لالآخرين،  ال�سحف  فـي  ال�سرتاكات  تنظيم  لالآخرين، 
اأو  توفري  خدمات  احلا�سوب،  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  الإعالن  واإعالنية،  جتارية 
تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات لأعمال اأخرى، عر�س �سلع على و�سائل الإعالم لغايات 
البيع بالتجزئة، تنظيم ال�سرتاكات فـي خدمات الت�سالت ل�سالح الغري، معاجلة الإدارة 
التجارية لرتخي�س �سلع وخدمات الغري، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات 

وبائعيها، ت�سميم مواد دعائية، اإنتاج برامج الت�سوق عن بعد.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والإعالم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي املوؤمترات، طريق مكة املكرمة، الريا�س 11583، �س.ب: 53108 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/7
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146885
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�سيدلنية،  لغايات  كيميائية  م�ستح�سرات  حيوية،  م�سادات  �سيدلنية،  م�ستح�سرات 
اأدوية  �سيدلنية،  لغايات  كيميائية  م�ستح�سرات  طبية،  لغايات  كيميائية  م�ستح�سرات 

لأغرا�س ب�سرية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي�سيليا فارما�سيوتيكا انرتنا�سيونال ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: جرينزا�سرتا�سة 487، 4058 بازل، �سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 146905
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

م�سروبات،  �سرب  مياه  فواكه،  ع�سائر  كحولية(،  )غري  ال�سعري  )برية  ملت،  منبت  �سعري  برية 
مياه معدنية م�سروبات، مياه معدنية للموائد، م�سروبات غري كحولية، مياه غازية، �سراب 

فواكه غري كحويل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأرغو فوود اند بيفريج جلوبال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ليختن�ستينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 14 لند �سرت�س، 9496 بالزير�س، ليختن�ستني
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/28

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147137
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الإدارة املالية، التحليل املايل، معاجلة عمليات الدفع ببطاقات الئتمان، �سريفة �سبكية، 
اإدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري، خدمات وكالت حت�سيل الديون.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماجد الفطيم القاب�سة �س.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ديرة، برج ماجد الفطيم )1(، الطابق العا�سر، �س.ب:91100، دبي، 

الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147138
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الإعالن  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  الت�سويق،  اأبحاث  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة 
والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، املعاجلة الإدارية لطلبات ال�سراء، الإ�سهار القائم 

على الدفع بعدد النقرات، برامج اإدارة ولء امل�ستهلكني.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماجد الفطيم القاب�سة �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ديرة، برج ماجد الفطيم )1(، الطابق العا�سر، �س.ب:91100، دبي، 
الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147139
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، تطبيقات برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ماجد الفطيم القاب�سة �س.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ديرة، برج ماجد الفطيم )1(، الطابق العا�سر، �س.ب:91100، دبي، 
الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/7
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147238
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة من اجلو، اأجهزة تربيد الهواء، اأجهزة اإعادة ت�سخني الهواء، 
من�ساآت تكييف الهواء، من�ساآت تر�سيح الهواء، اأجهزة تكييف الهواء، اأجهزة ومكنات تنقية 

الهواء، مراوح اأجزاء من من�ساآت تكييف الهواء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كليما كونرتول جروب ا�س ايه اآر ال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانبة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: لبنان، بريوت، كورني�س املزرعة، مبنى رقم: 4180، لبنان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/11

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

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147240
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برامج  حتميل  حا�سوب،  اأنظمة  ت�سميم  حا�سوب،  برامج  �سيانة  حا�سوب،  برامج  تاأجري 
حا�سوبية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تران�سفر ناو تكنولوجي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 4484، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/11

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147241
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سم�سرة التخلي�س اجلمركي، ا�ستثمار الأموال، ال�سرافة، التقييم املايل التاأمني 
حتويل  مالية،  ا�ست�سارات  املايل،  التحليل  املالية،  الإدارة  والعقارات،  امل�سرفية  والأعمال 
تقييم  الإ�سالح،  تكاليف  تقييم  املالية،  الكفالت  املالية،  املعلومات  اإلكرتونيا،  الأموال 
الغابات الدائمة، توفري معلومات مالية عن طريق مواقع الإنرتنت، اإدارة مالية ملدفوعات 

ال�سداد للغري.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تران�سفر ناو تكنولوجي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 4484، الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/11

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147242
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

برامج  حتميل  حا�سوب،  اأنظمة  ت�سميم  حا�سوب،  برامج  �سيانة  حا�سوب،  برامج  تاأجري 
حا�سوبية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تران�سفر ناو تكنولوجي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 4484، الدوحة، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/11
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147243
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خدمات �سم�سرة التخلي�س اجلمركي، ا�ستثمار الأموال، ال�سرافة، التقييم املايل التاأمني 
حتويل  مالية،  ا�ست�سارات  املايل،  التحليل  املالية،  الإدارة  والعقارات،  امل�سرفية  والأعمال 
تقييم  الإ�سالح،  تكاليف  تقييم  املالية،  الكفالت  املالية،  املعلومات  اإلكرتونيا،  الأموال 
الغابات الدائمة، توفري معلومات مالية عن طريق مواقع الإنرتنت، اإدارة مالية ملدفوعات 

ال�سداد للغري.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تران�سفر ناو تكنولوجي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 4484، الدوحة، قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/11

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147244
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

محافظ نقود، محافظ جيب، حقائب يد، حقائب اأكيا�س واأجربة، جلدية للتعبئة، �سناديق 
ال�سفر م�سنوعات جلدية، �سناديق جلدية اأو من األواح جلدية، محافظ جلدية اأو من األواح 
جلدية، حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل غري جمهزة، حافظات مفاتيح م�سنوعات 
الت�سوق،  اأكيا�س  اأكيا�س، بطاقات جلدية، مقاب�س حلمل  اأغطية جلدية لالأثاث،  جلدية، 
امل�سي  لريا�سة  ال�سفر، ع�سي  الأطفال، علب م�سغوطة مخ�س�سة حلقائب  لتوجيه  اأعنة 

الطويل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ل بو�سى روجي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 10 روي دي ل بيك�س 75002 باري�س، فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147245
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

واأجربة، جلدية  اأكيا�س  يد، حقائب  األواح جلدية، محافظ جيب، حقائب  نقود،  محافظ 
للتعبئة، �سناديق ال�سفر م�سنوعات جلدية،�سناديق جلدية اأو من األواح جلدية، محافظ 
جلدية اأو من األواح جلدية، حقائب �سغرية مل�ستح�سرات التجميل غري جمهزة، حافظات 
مفاتيح م�سنوعات جلدية،اأغطية جلدية لالأثاث، اأكيا�س، بطاقات جلدية، مقاب�س حلمل 
اأكيا�س الت�سوق، اأعنة لتوجيه الأطفال، حقائب للموؤمترات، ع�سي لريا�سة امل�سي الطويل.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ل بو�سى روجي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 10 روي دي ل بيك�س 75002 باري�س، فرن�سا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/11
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �س.م.م     

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147246
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

غ�سول  مكياج،  م�ستح�سرات  جتميلية،  اأقنعة  ال�سفاه،  طالء  حالقة،  �سابون  �سابون، 
لو�سن، لل�سعر، مواد حافظة للجلد املدبوغ ملمعات،م�ستح�سرات جتميل، اأقالم جتميلية، 
كرميات جتميلية، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، مكياج، غ�سولت لو�سن، لأغرا�س التجميل، 
م�ستح�سرات جتميل احلواجب، �سامبو، عطور، �سناعة عطور، مراهم لأغرا�س التجميل، 
رذاذ  للحيوانات،  اأو  للب�سر  الكريهة  الروائح  مزيالت  احلواجب،  اأقالم  مكياج،  م�ساحيق 
�سرباي، لل�سعر، م�سكرة، ملمعات �سفاه، بال�سم لغري الأغرا�س الطبية، علب اأحمر ال�سفاه، 

بال�سم لل�سعر، غ�سول العني لي�س لغايات طبية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ل بو�سى روجي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 10 روي دي ل بيك�س 75002 باري�س، فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/11

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

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب : 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147185
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار 
توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية،  غري  منقوعات  امليالد،  عيد 
بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت 
من ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، 
قهوة، بن غري محم�س، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، قرفة تابل، 
براعم نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر، كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست 
لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، �سوكولتة، مرزبانية، كب�س قرنفل تابل، 
املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  الذرة،  حب  ف�سار  ذرة،  رقائق  حلويات،  توابل، 
بوظة، فطائر محالة بانكيك، خال�سات للمواد الغذائية عدا اخلال�سات الأثريية والزيوت 
العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، كركم، محليات طبيعية، بهارات، خبز 
زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، 
دقيق �سويا، طحني قمح، ن�سا للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�س �سكرية حلويات، بتي فور 
كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، م�سحوق كعك، عجينة كعك، زجنبيل 
للمركبات  ثلج  �سناعي،  اأو  طبيعي  ثلج  لالأكل،  ال�ساحلة  املثلجات  متا�سك  عوامل  تابل، 
املنع�سة، جلوكوز لأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام 
باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو  م�سروبات  �سل�سة،  كت�ساب  خل،  الب�سري، 
م�سروبات�سوكولتة باحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، معكرون معجنات، 
معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة محم�سة، خبز، مالتوز �سكر امللت، دب�س للطعام، قطر ال�سكر، 
رقيقة،  نودلز معكرونة  الطيب،  خردل، جوز  مق�سر،  �سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع 
فطائر، �سعري مطحون، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة خبز 
اجلوز،   اأو  اللوز  حلوى  برالني  مهلبية،  بطاطا،  دقيق  فلفل،  بيتزا،  توابل،  فلفل  افرجي، 
رافيويل، �سو�س حلويات، اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�س، �سميد، 
�سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة رفيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، 
منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز، فطائر حلم، 
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معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع 
منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات، 
للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، 
رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�س حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، 
اأ�سا�سها ال�سوكولتة، بن ا�سطناعي، �سكاكر لالأكل،  اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات  م�سروبات 
امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة  �سميد،  ك�سك�س  توابل،  الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق 
للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل 
م�سنعة من الفواكه اأو اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم 
لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�س، 
امل�سحوقة  فواكه حلويات، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب  ك�سرتد، هالميات جلي، 
والفواكه املجففة، اأقرا�س اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية 
توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، 
لب خبز، تبولة، حالوة طحينية، تورتات مح�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة 
مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توبل، اأطعمة خفيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفيفة 
اأع�ساب  خبازة،  �سودا  خبازة،  م�سحوق  الذرة،  لب  دقيق  الذرة،  لب  الأرز،  على  موؤ�س�سة 
بال�سكر جممد، مو�س  املعكرونة، كيك مغطى  القائمة على  الوجبات اجلاهزة  محفوظة، 
فيه  يو�سع  تخليل  �سل�سات، مرق  )فواكه(  كولي�س  �سكريات،  املو�س )حلوى(  �سوكولتة، 
اللحم اأو ال�سمك، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو �سو�س، حلم اخلنزير ال�سقيل، بذر الكتان 
لال�ستعمال املطبخي توابل، بذور القمح لأغرا�س الإ�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب 
الطهي،  لأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  لأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية 
�سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل 
لتزيني  بال�سوكولتة  حلي  باللحم،  مح�سية  عجائن  بيلميني   ،dough pastry �ساي، 
طحائن  باللنب،  اأرز  بال�سوكولتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك، 
جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات مح�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر 
اأخالط  ماحلة،  يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة،  من  ياباين  طبق  رامن  مح�سية، 
ورق  الأرز،  من  كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�س،  ماحلة،  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي 
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�سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، معجون�سوكولتةيحتوي 
على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، �سراب الأغاف محليات طبيعية، تزيني الطعام بطبقة 
براقة ،اأطباق جمفدة مكونها الأ�سا�سي الأرز، اأطباق جمفدة مكونها الأ�سا�سي املعكرونة، 
وحلم  باخل�سراوات  مخلوط  اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات 
ثلج،  مكعبات  دوغ،  الهوت  �سندوي�سات  التح�سري،  �سريع  اأرز  اأرز،  كرات  اأونيجريي  البقر، 
اخل�سار  من  م�سنعة  مخلالت  توابل،  ال�سم�سم  بذور  كتوابل،  ت�ستخدم  معاجلة  بذور 
املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة 
ال�سوداء ،�سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح بهارات، قطع خبز محم�س، لومبري 
خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت الذرة، كيم�سيجون فطائر 
من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع 
لإنعا�س النف�س، علكة لإنعا�س النف�س، �سعريية معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، 
خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، لك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات 
اأو غريها،  ال�سوكولتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 
كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكولتة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا محروقة، 
عجائن للقلي، رقائق ورقية �ساحلة لالأكل، كرات جوز الهند )نوع من احللويات( ،كب�سولت 
القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات )حلوى اأو 
راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�س )توابل(، عجينة الزجنبيل )مطيبات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147187
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

املرق،  للطعام، مركزات  زيت لفت  امللفوف، جوز هند جمفف،  للطعام، مخلل  زيت نخيل 
خ�سراوات  محفوظة،  خ�سراوات  مخلل،  خيار  زبيب،  �سوربات،  جممدة،  فواكه  مربيات، 
األبان، جبنة، فواكه مثلجة،  مطبوخة، خ�سراوات جمففة، زيوت للطعام، ق�سدة منتجات 
كروكيت، ق�سريات غري حية، متور، حليب، جراد البحر غري حي، �سرائح �سمك طرية فيليه، 
لب  الفواكه،  جلي،  هالم  مطبوخة،  فواكه  العجل،  معدة  غ�ساء  من  اللنب  خمرية  اأنفحة 
فواكه، حلوم، �سمك غري حي، جلي هالم، للطعام، هالم حلوم، حلوم ال�سيد ميتة، مربى 
زجنبيل، فول �سويا محفوظ للطعام، مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، مخاليط 
حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز، �سمك ف�سيخ، �سرطانات بحرية غري حية، زيت ذرة للطعام، 
ال�سمك للطعام، حلم فخد  النخيل للطعام، زيت �سم�سم، محار غري حي، غراء  زيت لب 
اخلنزير املقدد جنبون، �سفار بي�س، لنب رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري 
من  م�سروب  كومي�س  احلليب،  من  م�سروب  كفري  حلوم،  خال�سات  للطبخ،  خ�سراوات 
احلليب، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فيها، لنب مخي�س، منتجات احلليب، 
مربى  نباتي،  �سمن  محفوظ،  عد�س  مملح،  خنزير  حلم  حي،  غري  ال�سائك  البحر  جراد 
احلي،  غري  البحر  بلح  حية،  غري  ق�سرية  اأ�سماك  للطعام،  احليوانات  عظم  نخاع  فواكه، 
املنزيل، م�سروبات  بالربوتينات، اجلنب  والغني  الطازج  الكوارك  مك�سرات مح�سرة، جنب 
تعتمد على حم�س اللبنيك، الزهور املجففة ال�ساحلة لالأكل، الزجنبيل املتبلور )املطبوخ 
بال�سكر(، الزجنبيل املحفوظ، الزجنبيل املكبو�س اأو املخلل، بي�س، بي�س م�سحوق، عجينة 
حلم الكبد، ب�سل محفوظ، زيتون محفوظ، زيت زيتون للطعام، زيت عظام معد لالأكل، 
م�ستح�سرات  مملحة،  حلوم  �سجق،  محفوظة،  بازلء  مخلالت،  الطهي،  لأغرا�س  بكتني 
لعداد ال�سوربة، معجون بندورة، �سلطات خ�سراوات، دهن خنزير، �سلطات فواكه، �سردين، 
�سلمون، دهن ما�سية للطعام، �سمك تونا، ع�سري بندورة للطبخ، زيت دوار ال�سم�س للطعام، 
كرو�س معدة، كماأة محفوظة، حلوم دواجن غري حية، ق�سور فواكه، اأمالح جينيه لأغرا�س 
الطهي، لوز مطحون، فول �سوداين مح�سر، فطور محفوظة، دهن جوز الهند، زيت جوز 
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فواكه،  رقائق  ال�سمك،  الكبد، منتجات غذائية من  بقول محفوظة، حلم  للطعام،  الهند 
غذائية،  كمادة  معد  طلع  غبار  الكحول،  فـي  محفوظة  فواكه  حي،  غري  �سدفـي  حلزون 
احللزون  بي�س  حي،  غري  جمربي  محفوظة،  حلوم  محفوظ،  �سمك  حي،  غري  قريد�س 
لال�ستهالك، توفو فول �سويا مخمر، ق�سدة مخفوقة، حلم خنزير، بي�س �سالح لالأكل، 
�سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، فواكه معلبة، حلوم معلبة، فطائر بطاطا 
الب�سري،  لال�ستهالك  القز  دودة  �سرنقات  احلي،  غري  البحر  خيار  مملح،  �سمك  مقلية، 
بال�سكر،  تفاح، توت بري مطبوخ  خ�سراوات معلبة، عجينة �سجق، رقائق بطاطا، هري�س 
طحينة عجينة بذور ال�سم�سم، حم�س معجونة احلم�س، �سبهوان محفوظ، اأطعمة خفيفة 
مخفوق،  حليب  �سويا،  لنب  كم�سي،  مخمرة  خ�سار  اأطعمة  اللنب،  روب  الفواكه،  اأ�سا�سها 
غري  البي�س  �سراب  )�سمك(،  مو�س  املح�سرة،  ال�سم�س  عباد  بذور  محفوظ،  فلفل  اأجفار 
الكحويل، مو�س من اخل�سراوات، تفريخ الأ�سماك املح�سرة، بذور مح�سرة، األوة فريا املعد 
لال�ستهالك الب�سري، ثوم )محفوظ(، حليب زليل، زيت بذر الكتان معد لالأكل، رقائق 
الطهي،  لأغرا�س  )احلليب(  خمائر  الطهي،  لأغرا�س  لي�ستني  الد�سم،  قليلة  البطاطا 
خ�ساف، حليب مركز، �سميتانا ق�سدة محم�سة، ريازنكا حليب مختمر مطهو، برو�ستكفا�سا 
ال�سوداين  الفول  لنب  باذجنان،  عجينة  كو�سى،  عجينة  طماطم،  مركز  محم�س،  حليب 
م�سرب،  خر�سوف  الأرز،  لنب  املطبخي،  لال�ستعمال  اللوز  لنب  املطبخي،  لال�ستعمال 
حت�سريات من الفواكه املعاجلة، حليب جمفف، ياكيتوري، بولغوجي طبق كوري من حلم 
البقر، مك�سرات م�سكرة، مك�سرات منكهة، بندق معالج، توت، محفوظ، غواكامويل هري�س 
اأفوكادو، حلقات الب�سل، فالفل، ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي، حلم جمفد، حليب 
اإ�سكامول يرقات  اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات جمفدة، زيت بكر ممتاز،  ال�سوفان، كرمي 
منل مح�سرة �ساحلة لالأكل، ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل، ذرة حلوة غري معاجلة، 
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، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند، حليب 
الأرز لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها حليب الفول 
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واملجفف،  اململح  القد  �سمك  كليبفي�س  ال�سجق،  ل�سنع  اأنبوبية  جلدية  اأكيا�س  ال�سوداين، 
اأقرا�س  التوفو،  ق�سور جبنة  يوبا  الفواكه،  املقلية، معجون ع�سري  القري�س  فطائر جنب 
اأو  اأقرا�س جبنة التوفو، طاجني )طبق مغربي مح�سر يعتمد على اللحم  فول ال�سويا، 
ال�سمك اأو اخل�سار(، التيمبه هو منتج م�سنوع من فول ال�سويا املخمر له رائحة ترابية، 
�ساتيه )طبق جنوب �سرق اآ�سيا من اللحم امل�سوي على �سيخ(، اخل�سراوات املح�سرة، الفواكه 
املح�سرة، راتاتوي )طبق فرن�سي ريفـي مكون من جمموعة خ�سار(، حلم البط املكبو�س، 
اللحم،  مع  البي�ساء  الفا�سولياء  ،ح�ساء  احللوى(  من  )نوع  ابي�س  بودينغ  �سجق،  نقانق 
املب�سورة،  البطاطا  فطائر  والبطاطا،  ال�سجق  يرافقه  املعلبة  امللفوف  من  األزا�سي  طبق 
مركزات  للطهي،  اخل�سار  على  تعتمد  مركزات  باللحم،  املح�سوة  امللفوف  لفائف  العجة، 
الفواكه للطهي، عجائن للخبز تعتمد على اخل�سار، غذاء هالمي ي�ستخدم  تعتمد على 
فـي عملي الطهي، الرخويات غري احلية، زلل بي�س للطعام، خال�سات طحالب للطعام، 
الفول  زبدة  احلي،  غري  الأن�سوفة  �سمك  لالأكل،  �ساحلة  دهون  للطعام،  هالم،  جيالتني 
ال�سوداين، زبدة، زبدة لب ال�سوكولتة، زبدة جوز الهند، كرمية الزبدة، زلل بي�س، مهلبية 
�سوداء، مرق، م�ستح�سرات لعداد مرق اللحم، كافيار، فواكه محفوظة، حلوم مطبوخة، 

رقائق بطاطا مقلية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112

-85-



اجلريدة الر�سمية العدد )1404(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147188
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأو احليواين، ثمار اجلوز  الب�سري  حم�سيات طازجة، طحالب غري معاجلة لال�ستهالك 
فواكه،حيوانات تعر�س فـي حدائق احليوان، حيوانات حية، مواد غذائية للحيوانات، اأ�سجار، 
اأ�سجار مخ�س�سة لعيد امليالد، جذوع اأ�سجار، �سجريات، �سوفان، توت، فواكه طازجة، ملح 
للما�سية، �سمندر طازج، نخالة، خ�سب غري من�سور، رقائق خ�سبية ل�سنع لب اخل�سب، خ�سب 
معاجلة،  غري  حبوب  بذور  اخلرنوب،  ثمار  �سكر،  ق�سب  خام،  كاكاو  حبوب  م�سوى،  غري 
احليوانات،  لعلف  كل�س  ك�ستنة طازجة،  للما�سية،  ثفل  للتكاثر،  فطر طازج، غزل فطري 
جذور الهندبا الربية، هندبا برية طازجة، طيور كالب، ليمون طازج، ق�سور جوز الهند، 
جوز الهند، طعام للطيور، ثفل اللفت للما�سية، خيار طازج، اأكواز ح�سي�سة الدينار، هري�س 
علف لال�ستهالك احليواين، لب النارجيل، اأ�سماك ق�سرية حية، خ�سراوات طازجة، كو�سا 
اأغطية من الق�س، ف�سالت  اأكاليل من زهور طبيعية، بي�س مخ�سب للتفقي�س،  طازجة، 
املا�سية،  لت�سمني  م�ستح�سرات  ما�سية،  البرية،  ثفل  احليواين،  لال�ستهالك  التقطري 
م�سحوق اأرز للعلف، بقول طازجة، زهور طبيعية، زهور جمففة للتزيني، غبار الطلع مادة 
خام،تنب، علف لتقوية احليوانات، طعام للما�سية، قمح، فواكه طازجة، مرج، ثمار العرعر، 
جنني البذرة لغايات نباتية، غالل حبوب،غالل لال�ستهالك احليواين، غالل بذور،برغل 
للدواجن، اأع�ساب طازجة، نباتات، �ستول، ح�سي�سة الدينار، جوز الكول، خ�س ، طازج، عد�س 
طازج، خمرية للحيوانات، فلني خام، م�سحوق الكتان علف،منتجات لفرا�س احليوانات، خث 
لفرا�س احليوانات، ذرة �سفراء، ثفل الذرة ال�سفراء للما�سية، �سعري منبت ملت، للتخمري 
بي�س  ال�سمك،  بي�س  للحيوانات،  دقيق  بندق،  املع�سورة،  الفواكه  ثفل،  بقايا  والتقطري، 
احلبار  عظم  قرا�س،  �سعري،  طازج،  برتقال  طازج،  زيتون  طازج،  ب�سل  الب�سل،  القز،  دود 
كطعام للطيور، فرا�س من الق�س للحيوانات، ق�س علف،نخيل اوراق �سجر النخيل،اأ�سجار 
نبات،  فلفل  �سنوبر،  اكواز  الكروم،  نباتات  حية،  اأ�سماك  املا�سية،  لت�سمني  هري�س  نخيل، 
م�ستح�سرات  طازجة،  بطاطا  طازجة،  بازلء  طازجة،   ، كراث  للتزيني،  جمففة  نباتات 
للدواجن التي تبي�س، علف للحيوانات، جذور �ساحلة لال�ستهالك احليواين، عنب طازج، 
التقطري،  بقايا  طازجة،  كماأة  �سم�سم،  القز،  دود  اجلاودار،  ورد،  �سجريات  طازج،  راوند 
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الفول  ثمر،م�سحوق  �سوداين  ثمر،فول  لوز  احليواين،  لال�ستهالك  خروب  حية،  دواجن 
معاجلة  من  ثانوية  منتجات  للحيوانات،  ال�سوداين  الفول  ثفل  للحيوانات،  ال�سوداين 
ال�سمك،  ل�سيد  حي  خام،طعم  مادة  ال�سكر  ق�سب  ثفل  احليواين،  لال�ستهالك  احلبوب 
طعام  حي،  محار  احلي،  البحر  حي،بلح  بحري  حية،�سرطان  حي،ق�سريات  البحر  جراد 
�سائك حي،م�سغ �ساحلة لالأكل للحيوانات،  الأليفة، حلاء خام، جراد بحري  للحيوانات 
م�سروبات للحيوانات الأليفة، دقيق ال�سمك لال�ستهالك احليواين، اأرز غري معالج، خيار 
البحر احلي، ورق رملي فرا�س، للحيوانات الأليفة، رمل معطر للحيوانات الأليفة فرا�س 
بذر  احليواين،  لالإ�ستهالك  الكتان  بذر  الطازجة،  �سبانخ  الألوفريا،  للحيوانات،نباتات 
الكتان وجبة لالإ�ستهالك احليواين، بذور القمح لال�ستهالك احليواين، خر�سوف طازج، 
 vegetable ،سمك رنكة حي، �سمك �سلمون حي، �سردين حي، �سمك تونا حي، ثوم طازج�
�سمك  الطازجة،  الفواكه  من  حت�سريات  معاجلة،  غري  كتان  بذور   ،fresh  ،marrows
الأن�سوفة احلي، ح�سرات حية �ساحلة لالأكل، �سنابل الذرة احللوة غري املعاجلة املق�سرة اأو 
غري املق�سرة، حبوب الكينوا، غري معاجلة، احلنطة ال�سوداء، غري معاجلة، اأ�سماك الكوي 
ال�سبوط امللون،حية، الرخويات احلية، الطعم املجففة املجمدة اخلا�سة بال�سيد، الزهور 
الطازجة ال�ساحلة لالأكل، الزجنبيل الطازج، بذور ال�سويا الطازجة، نبات القنب، نبات 

القنب الغري مح�سر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147189
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب  ق�سبان  الب�سري،  الإ�ستهالك  لأغرا�س  القمح  بذور 
التارتار لأغرا�س الطهي، اإ�سافات الغلوتني لأغرا�س الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من 
 ،dough  pastry �ساي،  كبدائل  لال�ستخدام  ورق  اأو  ورد  عجني،  نخيلي،  �سكر  احلبوب، 
باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكولتة  حلي  باللحم،  مح�سية  عجائن  بيلميني 
لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكولتة، اأرز باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي 
كعكات مح�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر مح�سية، رامن طبق ياباين 
من املعكرونة، اأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية 
ماحلة، بوريتو�س، جيمباب طبق كوري من الأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، 
اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  على  يحتوي  �سوكولتة  معجون  ال�سوكولتة،  اأ�سا�سه  معجون 
دقيق، �سراب الأغاف محليات طبيعية، تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جمفدة مكونها 
البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  الأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  الأرز،  الأ�سا�سي 
مربى احلليب، بيبيمباب اأرز مخلوط باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز 
�سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور 
ال�سم�سم توابل، مخلالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، 
برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة 
التفاح بهارات، قطع خبز محم�س، لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، 
من  بوظة  �سرائح  املخمرة،  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيجون  الذرة،  ب�سكويت  �سينبي 
الفا�سولياء احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع لإنعا�س النف�س، علكة لإنعا�س النف�س، �سعريية 
معكرونة، اأودون، �سعريية معكرونة، �سوبا، خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، لك�سا 
)ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد 
اأو غريها.، كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكولتة،  ال�سوكولتة  مزينة ب�سل�سة 
�ساي من اأع�ساب البحر، كرميا محروقة، عجائن للقلي، رقائق ورقية �ساحلة لالأكل، كرات 
جوز الهند )نوع من احللويات(، كب�سولت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال 
الغذائي، بوظة جممدة، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو 
با�ستا، عجينة لوز،  اأع�ساب بحرية توابل،  هري�س )توابل(، عجينة الزجنبيل )مطيبات(، 
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يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات غري طبية، منكهات 
املواد  توابل بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ  للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، 
الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، 
حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري محم�س، م�ستح�سرات نباتية 
�سكاكر،  كارميل  املخللة،  الكرب  نبات  براعم  تابل،  قرفة  كعك،  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم 
كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، 
�ساي، �سوكولتة، مرزبانية، كب�س قرنفل تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، 
م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر محالة بانكيك، خال�سات للمواد 
املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح،  العطرية،  والزيوت  الأثريية  اخلال�سات  عد  الغذائية 
الغذائية، كركم، محليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق 
للطعام،  ن�سا  ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح،  ذرة، دقيق اخلردل، دقيق  البقول، دقيق 
خمائر للعجني، اأقرا�س �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف الزيوت 
ال�ساحلة  املثلجات  تابل، عوامل متا�سك  العطرية، م�سحوق كعك، عجينة كعك، زجنبيل 
دابوق  الطهي،  املنع�سة، جلوكوز لأغرا�س  للمركبات  ثلج  اأو �سناعي،  ثلج طبيعي  لالأكل، 
غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات 
تخمري،  مواد  باحلليب،  �سوكولتة  م�سروبات  باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو 
خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة محم�سة، 
�سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�س  امللت،  �سكر  مالتوز  خبز، 
مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة، فطائر، �سعري مطحون، �سندوي�سات، 
قطع حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجي، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، 
دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافيويل، �سو�س حلويات، اأرز، زعفران 
توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�س، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة 
رفيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، 
حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل  فانيلني 
للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق ل�سنع املثلجات، حلوى لوز، حلويات فول 
�سوداين، منكهات بخالف الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، 
�سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع 
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�سو�س حلويات، خل البرية، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات 
الت�ساوت�ساو  حبوب،  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكولتة،  اأ�سا�سها 
توابل، ك�سك�س �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت ملت، لال�ستهالك 
بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري، 
هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، 
�سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�س، ك�سرتد، هالميات جلي، فواكه حلويات، 
�سل�سة  اأرز،  اأقرا�س  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  احلبوب  من  م�سنوعة  حلوى  مو�سلي 
كعك  تاكو،  �سينية،  فطائر  توابل،  هندية  مقبالت  مثلجة،  حلويات  جممد  لنب  �سويا، 
ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، حالوة طحينية، 
تورتات مح�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا 
الذرة،  لب  الأرز،  على  موؤ�س�سة  اأطعمة خفيفة  قائمة على احلبوب،  اأطعمة خفيفة  توبل، 
دقيق لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب محفوظة، الوجبات اجلاهزة القائمة 
على املعكرونة، كيك مغطى بال�سكر جممد، مو�س�سوكولتة، املو�س )حلوى ( �سكريات، كولي�س 
)فواكه ( �سل�سات، مرق تخليل يو�سع فيه اللحم اأو ال�سمك، باجلنب ال�سندوي�سات، بي�ستو 

�سو�س، حلم اخلنزير ال�سقيل، بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147190
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�ساحلة  دهون  للطعام،  هالم  جيالتني  للطعام،  طحالب  خال�سات  للطعام،  بي�س  زلل 
ال�سوكولتة،  لب  زبدة  زبدة،  ال�سوداين،  الفول  زبدة  احلي،  غري  الأن�سوفة  �سمك  لالأكل، 
لعداد  م�ستح�سرات  مرق،  �سوداء،  مهلبية  بي�س،  زلل  الزبدة،  كرمية  الهند،  جوز  زبدة 
مرق اللحم، كافيار، فواكه محفوظة، حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، مخلل امللفوف، 
�سوربات،  جممدة،  فواكه  مربيات،  املرق،  مركزات  للطعام،  لفت  زيت  جمفف،  هند  جوز 
زبيب، خيار مخلل، خ�سراوات محفوظة، خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، زيوت 
حية،متور،  غري  ق�سريات  كروكيت،  مثلجة،  فواكه  األبان،جبنة،  منتجات  ق�سدة  للطعام، 
اللنب من غ�ساء  فيليه،اأنفحة خمرية  �سمك طرية  �سرائح  البحر غري حي،  حليب، جراد 
معدة العجل،فواكه مطبوخة، هالم جلي الفواكه، لب فواكه، حلوم، �سمك غري حي،جلي 
هالم، للطعام، هالم حلوم، حلوم ال�سيد ميتة،مربى زجنبيل، فول �سويا محفوظ للطعام، 
مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، مخاليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز، �سمك 
ف�سيخ، �سرطانات بحرية غري حية،زيت ذرة للطعام، زيت لب النخيل للطعام، زيت �سم�سم، 
محار غري حي، غراء ال�سمك للطعام، حلم فخد اخلنزير املقدد جنبون،�سفار بي�س، لنب 
رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، خال�سات حلوم، كفري 
م�سروب من احلليب، كومي�س م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو 
ال�سائد فيها، لنب مخي�س، منتجات احلليب، جراد البحر ال�سائك غري حي،حلم خنزير 
اأ�سماك  مملح، عد�س محفوظ، �سمن نباتي، مربى فواكه، نخاع عظم احليوانات للطعام، 
بي�س،  مح�سرة،  مك�سرات  للطعام،  نخيل  زيت  احلي،  غري  البحر  بلح  حية،  غري  ق�سرية 
بي�س م�سحوق، عجينة حلم الكبد، ب�سل محفوظ، زيتون محفوظ، زيت زيتون للطعام، 
زيت عظام معد لالأكل، بكتني لأغرا�س الطهي، مخلالت، بازلء محفوظة، �سجق، حلوم 
مملحة، م�ستح�سرات لعداد ال�سوربة، معجون بندورة، �سلطات خ�سراوات، دهن خنزير، 
�سلطات فواكه، �سردين، �سلمون، دهن ما�سية للطعام، �سمك تونا، ع�سري بندورة للطبخ، زيت 
دوار ال�سم�س للطعام، كرو�س معدة،كماأة محفوظة، حلوم دواجن غري حية، ق�سور فواكه، 
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اأمالح جينيه لأغرا�س الطهي، لوز مطحون، فول �سوداين مح�سر، فطور محفوظة، دهن 
من  غذائية  منتجات  الكبد،  حلم  محفوظة،  بقول  للطعام،  الهند  جوز  زيت  الهند،  جوز 
ال�سمك، رقائق فواكه، حلزون �سدفـي غري حي، فواكه محفوظة فـي الكحول، غبار طلع 
معد كمادة غذائية، قريد�س غري حي، �سمك محفوظ، حلوم محفوظة، جمربي غري حي، 
بي�س احللزون لال�ستهالك،توفو فول �سويا مخمر،ق�سدة مخفوقة، حلم خنزير، بي�س 
�سالح لالأكل، �سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، فواكه معلبة، حلوم معلبة، 
فطائر بطاطا مقلية، �سمك مملح، خيار البحر غري احلي، �سرنقات دودة القز لال�ستهالك 
الب�سري، خ�سراوات معلبة، عجينة �سجق، رقائق بطاطا، هري�س تفاح، توت بري مطبوخ 
محفوظ،  احلم�س،�سبهوان  معجونة  حم�س  ال�سم�سم،  بذور  عجينة  طحينة  بال�سكر، 
�سويا،  لنب  كم�سي،  مخمرة  خ�سار  اأطعمة  اللنب،  روب  الفواكه،  اأ�سا�سها  خفيفة  اأطعمة 
حليب مخفوق، اأجفار فلفل محفوظ،بذور عباد ال�سم�س املح�سرة، مو�س )�سمك (، �سراب 
البي�س غري الكحويل، مو�س من اخل�سراوات، تفريخ الأ�سماك املح�سرة، بذور مح�سرة، 
الكتان  بذر  زيت  زليل،  حليب   ،) )محفوظ  ثوم  الب�سري،  لال�ستهالك  املعد  فريا  األوة 
 ) الطهي، خمائر )احلليب  لي�ستني لأغرا�س  الد�سم،  البطاطا قليلة  معد لالأكل، رقائق 
لأغرا�س الطهي، خ�ساف، حليب مركز، �سميتانا ق�سدة محم�سة،  ريازنكا حليب مختمر 
باذجنان،  عجينة  كو�سى،  عجينة  طماطم،  محم�س،مركز  حليب  مطهو،برو�ستكفا�سا 
الأرز،  لنب  املطبخي،  لال�ستعمال  اللوز  لنب  املطبخي،  لال�ستعمال  ال�سوداين  الفول  لنب 
بولغوجي  ياكيتوري،  جمفف،  حليب  املعاجلة،  الفواكه  من  حت�سريات  م�سرب،  خر�سوف 
طبق كوري من حلم البقر،مك�سرات م�سكرة، مك�سرات منكهة، بندق معالج، توت، محفوظ، 
املطبخي،  ليمون لال�ستعمال  الب�سل، فالفل، ع�سري  اأفوكادو،حلقات  غواكامويل هري�س 
حلم جمفد، حليب ال�سوفان، كرمي اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات جمفدة، زيت بكر ممتاز، 
اإ�سكامول يرقات منل مح�سرة �ساحلة لالأكل،ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل، ذرة حلوة 
اأ�سا�سها بطاطا، نقانق للهوت دوغ، نقانق  اأ�سا�سه مك�سرات، فطائر  غري معاجلة، معجون 
للكورن دوغ، زيت فول ال�سويا للطعام، بدائل احلليب، حليب اللوز، حليب الفول ال�سوداين، 
حليب جوز الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز 
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الهند، حليب الأرز لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها 
القد  �سمك  كليبفي�س  ال�سجق،  ل�سنع  اأنبوبية  جلدية  اأكيا�س  ال�سوداين،  الفول  حليب 
جبنة  ق�سور  يوبا  الفواكه،  ع�سري  معجون  املقلية،  القري�س  جنب  واملجفف،فطائر  اململح 
التوفو،اأقرا�س فول ال�سويا، اأقرا�س جبنة التوفو، طاجني )طبق مغربي مح�سر يعتمد 
على اللحم اأو ال�سمك اأو اخل�سار(، التيمبه هو منتج م�سنوع من فول ال�سويا املخمر له 
رائحة ترابية، �ساتيه )طبق جنوب �سرق اآ�سيا من اللحم امل�سوي على �سيخ(، اخل�سراوات 
ريفـي مكون من جمموعة خ�سار(،  فرن�سي  راتاتوي )طبق  املح�سرة،  الفواكه  املح�سرة، 
الفا�سولياء  ح�ساء  احللوى(،  من  )نوع  ابي�س  بودينغ  �سجق،  نقانق  املكبو�س،  البط  حلم 
والبطاطا، فطائر  ال�سجق  يرافقه  املعلبة  امللفوف  األزا�سي من  اللحم، طبق  مع  البي�ساء 
البطاطا املب�سورة.، العجة، لفائف امللفوف املح�سوة باللحم، مركزات تعتمد على اخل�سار 
الفواكه للطهي، عجائن للخبز تعتمد على اخل�سار، غذاء  للطهي، مركزات تعتمد على 
هالمي ي�ستخدم فـي عملي الطهي، الرخويات غري احلية، جنب الكوارك الطازج والغني 
املجففة  الزهور  اللبنيك،  حم�س  على  تعتمد  م�سروبات  املنزيل،  اجلنب  بالربوتينات، 
الزجنبيل  املحفوظ،  الزجنبيل  بال�سكر(،  )املطبوخ  املتبلور  الزجنبيل  لالأكل،  ال�ساحلة 

املكبو�س اأو املخلل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147191
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

حروف طباعة من الفولذ، اأقالم حرب فولذية، بكرات لالأ�سرطة الال�سقة لوازم مكتبية، 
اأو  الورق  اإعالنات من  اإعالنات كبرية، لوحات  العناوين، ورق،  اآلت كتابة  اأختام عناوين، 
الورق املقوى، اآلت ل�سق الطوابع الربيدية، م�سابك ت�ستخدم فـي املكاتب، م�سابك لأقالم 
احلرب، مكاب�س امل�سابك ال�سلكية لوازم مكتبية، األبومات، �سور، �سور مطبوعة مطبوعات، 
اأ�سرطة �سيجار، اآلت بري اأقالم الر�سا�س كهربائية اأو غري كهربائية، م�ساند كتب، م�ساند 
ليدي الر�سامني، ادوات للر�سم املائي، جم�سمات للمهند�سني املعماريني، ملفات للوثائق 
للت�سكيل،  طني  ف�سي،  ورق  اردوازية،  ر�سا�س  اأقالم  للكتابة،  اردوازية  األواح   قرطا�سية، 
اأو  باإطار  ر�سوم،  زيتية  �سور  فنية،  حجرية  طباعة  اأ�سغال  كلي�سيهات،  ريا�سيات،  قوائم 
اأ�سرطة  للورق،  بحلقات  م�سنفات  اطال�س،  دوريات،  �سحف،  ر�سا�س،  اأقالم  اإطار،  بدون 
ل�سقة قرطا�سية، قطع ورق مخرم لكوؤو�س البرية، تذاكر، عينات بيولوجية ت�ستخدم فـي 
الفح�س املجهري مواد تدري�س، قوالب طباعة، دفاتر ر�سم، دفاتر قرطا�سية، بكرات للف 
للتطريز  ت�ساميم  كرا�سات،  الكتابة،  ادوات  حلفظ  للمع�سم  ع�سابات  التحبري،  اأ�سرطة 
م�ساعدة،  يوميات  للر�سامني،  فرا�سي  مكتبية،  لوازم  مرطبة  مواد  ر�سم،  م�سابك  مناذج، 
طبعات اأختام، اأختام توثيق، ختامات حتبري، �سمع ختم، اآلت ختم للمكاتب، مركبات ختم 
ا�ست�سفاف،  النقود، مناذج  لفرز وعد  ر�سم، �سواين  اأو  كتابة  دفاتر  القرطا�سية،  لأغرا�س 
اأغطية واقية لالأ�سابع لوازم مكتبية، حروف طباعة،  ا�ست�سفاف،  ا�ست�سفاف، قما�س  ورق 
للر�سم،  الزاوية  قائمة  م�ساطر  مالحظات،  دفاتر  الت�سجيل،  لآلت  ورق  كربون،  ورق 
الورق  من  �سفائح  قرطا�سية،  دليلية  بطاقات  الأجهزة،  عدا  تدري�س  مواد  بطاقات، 
لنول جاكارد،  بطاقات مثقبة  املقوى،  الورق  قبعات من  �سناديق  ورق مقوى،  قرطا�سية، 
لوحات  مو�سيقية،  دفاتر  الدليلية،  للبطاقات  رقع  كتالوجات،  املقوى،  الورق  من  انابيب 
الطباعة، حرب هندي،  ارقام  الطباعة، ملفات لالوراق، م�ساند للر�سامني،  ل�سف حروف 
�سور حجرية ملونة، �سمع للت�سكيل بخالف امل�ستخدم لطب ال�سنان، ملفات لوازم مكتبية، 
حروف  م�سفات  الطباعة،  احرف  للر�سم،  فرجار  كتب،  �سحي،  ورق  مكتبية،  خرامات 
الطباعة، �سواين الر�سائل، اأكيا�س ورقية مخروطية، موائع ت�سحيح لوازم مكتبية، حرب 
التدري�س، م�ساطر  لغايات  ان�سجة  الأقالم، مقاطع  ال�سم�سي، ر�سا�س  للت�سوير  ت�سحيح 
لر�سم الجتاهات املختلفة، اغلفة للكتب اأو الر�سائل قرطا�سية، طبا�سري الكتابة، طبا�سري 
الر�سا�س،  اأقالم  حامالت  طبا�سري،  حامالت  للخياطني،  طبا�سري  احلجرية،  للطباعة 
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لالآلت  ا�سطوانات  ورق،  مالقط  للكرميات،  الورق  من  اوعية  الأقالم،  ر�سا�س  حامالت 
الكاتبة، �سور معدة للنقل، مطبوعات تخطيطية، مح�سنات جتزيع ام�ساط تخطيط، األواح 
ر�سم، مواد ر�سم، ادوات ر�سم، ر�سوم بيانية، مغلفات قرطا�سية، نا�سخات، كلي�سيهات حتفر 
باحلم�س، ورق تغليف، ا�سنان اأقالم، اآلت كاتبة كهربائية اأو غري كهربائية، علب لأقالم 
ورقية،  اأغطية  اأو  واقيات  كتابة،  مواد  للمحو،  الذهب، منتجات  اأقالم من  ا�سنان  احلرب، 
لوازم  خرامات  الكهربائي،  القلب  ملخطط  ورق  املطاط،  من  مماحي  املحو،  من  واقيات 
فوتوغرافية  �سور  للمكاتب،  املغلفات  ختم  اآلت  محابر،  حتبري،  اأ�سرطة  اأحبار،  مكتبية، 
مطبوعة، مماحي اأقالم احلرب، اأختام طبعات، ان�سجة لتجليد الكتب، اطقم ر�سم، دفاتر 
ورقية،  تر�سيح  مواد  تر�سيح،  ورق  املعجن،  الورق  من  �سغرية  هياكل  فهار�س،  محا�سبة، 
مناذج مطبوعة، لوازم مكتبية عدا الثاث، اأقالم فحم، �سفائح ا�ستن�سل قرطا�سية، م�ساند 
األواح حروف الطباعة، �سفائح حروف مر�سبة كهربائيا، خرائط جغرافية، كرات ار�سية 
جغرافية، اأطباق لالألوان املائية للفنانني، ن�سخ تخطيطية، اأ�سكال بيانية، كا�سطات مماحي، 
اآلت ن�سخ باجليالتني، جداول مواعيد مطبوعة،  للمكاتب، كلي�سيهات حفر، هكتوغراف 
دمغ  ادوات  مطبوعات،  بريدية،  بطاقات  مكتبية،  لوازم  الال�سقة  لل�سطوح  مرطبة  مواد 
يدوية، اأغطية للطابعات غري م�سنوعة من الن�سيج، اأجهزة طباعة متنقلة لوازم مكتبية، 
لأغرا�س  ا�ست�سفاف  ابر  ورق،  ثقالت  كتابة،  ورق  ادلة،  كتب موجزة  من�سورات مطبوعة، 
للطباعة  حجارة  حجرية،  مطبوعات  للموائد،  الورق  من  بيا�سات  ر�سم،  اأقالم  الر�سم، 
احلجرية، كتيبات، ورق م�سيء، ورق معجن، م�سعبات قرطا�سية، طبا�سري و�سع العالمات، 
مواد بال�ستيكية للت�سكيل، مواد للت�سكيل، معجون للت�سكيل، مناديل من الورق، اوراق حرب 
اأجهزة ترقيم، لوحات زيتية  اأغطية ورقية للموائد، �سبورات، م�سابك للورق،  للنا�سخات، 
مقلدة، اأ�سرطة ربط جتليد الكتب، رقائق ختم، لوحات لألوان الر�سامني، بنتوغراف ادوات 
مناذج  تلوين،  اأقالم  الرب�سمان،  ورق  قرطا�سية،  ر�سم،  معدات  والر�سوم،  الت�ساميم  ن�سخ 
تف�سيل للخياطة، علب ل�سفائح ال�ستن�سل، بكرات دهان منزلية، كنفا للر�سم الزيتي، علب 
الفوتوغرافية،  ال�سور  لرتكيب  اأجهزة  للتغليف،  بال�ستيكية  رقائق  درا�سية،  مواد  الوان 
م�ساند لل�سور الفوتوغرافية، كلي�سيهات محفورة �سوئياً، طبعات زرقاء، اأدوات لطي الورق 
لوازم مكتبية، اأقالم حرب، كلي�سيهات ل�سفائح ال�ستن�سل، �سفائح ا�ستن�سل، �سور ا�سخا�س، 
الورق  من  وبطاقات  اأ�سرطة  نا�سخة،  واآلت  اأجهزة  الزهور،  لوعية  الورق  من  اأغطية 
لت�سجيل برامج احلا�سوب، بيانات اعالنية، ورق للربقيات الال�سلكية، م�ساطر ر�سم، رقائق 
خ�سبية للطابعات، مواد لتجليد الكتب، قما�س جتليد الكتب، خيوط جتليد الكتب، �سفائح 
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حتبري لآلت ن�سخ الوثائق، اأقالم حرب لوازم مكتبية، جمالت دوريات، اأ�سرطة من الورق، 
بخالف اخلردوات وزينة ال�سعر، اأ�سرطة لالآلت الكاتبة، اأكيا�س مغلفات واجربة، من الورق 
اأو البال�ستيك للتعبئة، ختامات، لوازم مدر�سية قرطا�سية، موؤ�سرات للكتب، بطاقات تهنئة، 
الدوارة، مفار�س ورقية  الروؤو�س  دوارة لأقالم  حجر �سابوين طبا�سري للخياطني، كرات 
للموئد، دفاتر كتابة، مفاتيح الآلت الكاتبة، محافظ اأختام، علب لالأختام، طوابع بريد، 
للغايات  اأو  للقرطا�سية  غراء،  غلوتني  نق�س،  اأجهزة  قرطا�سية،  �سفافيات  اأختام،  حوامل 
اأو  اأ�سرطة ل�سقة للقرطا�سية  اأو لغايات منزلية،  املنزلية، مواد ل�سق غراء، للقرطا�سية 
كتابة  لآلت  عناوين  كلي�سيهات  منزلية،  لغايات  اأو  للقرطا�سية  ل�سقات  منزلية،  لغايات 
العناوين، روزنامات، تقاومي، معجون ن�سا ل�سق، للقرطا�سية اأو للغايات املنزلية، فرا�سي 
اربطة مطاطية  املنزلية،  للغايات  اأو  الل�سق للقرطا�سية  تلقائية  اأ�سرطة  تلوين،  اأو  دهان 
للمكاتب، مرايل لالطفال من الورق، ورق مقوى من لباب اخل�سب قرطا�سية، ورق من لباب 
اخل�سب، علب من الورق اأو الورق املقوى، م�ساند لأقالم احلرب واأقالم الر�سا�س، اأغطية 
قوارير من الورق اأو الورق املقوى، �سحون واقية من الورق، بطاقات اعالن قرطا�سية، ورق 
بال�ستيكي ذو فقاعات للف اأو التغليف، اأعالم من الورق، اآلت اتالف الورق )لوازم املكتب(، 
اوراق لف من ال�سليلوز امل�ستخل�س، خزانات للقرطا�سية لوازم مكتبية، غراء للقرطا�سية 
اأو للغايات املنزلية، �سكاكني للورق لفتح الر�سائل، اأكيا�س نفايات من الورق اأو البال�ستيك، 
برايات اأقالم الر�سا�س كهربائية اأو غري كهربائية، مناديل من الورق لإزالة م�ستح�سرات 
احلارة،  الأوعية  من  املواد  حلماية  ورقية  لبادات  للموائد،  الورق  من  مناديل  التجميل، 
زوايا ر�سم، م�ساطر تائية للر�سم، حامالت اأقالم احلرب، مقامل قرطا�سية، اأقالم ومحابر، 
مقامل اأطقم، مناذج مخطوطات للن�سخ، اأغلفة قوارير من الورق اأو الورق املقوى، اإعالنات 
من  بطاقات  الورق،  من  للوجه  منا�سف  الورق،  من  منا�سف  املقوى،  الورق  اأو  الورق  من 
الورق اأو الورق املقوى، ابر حفر، �سفائح ف�سكوزية للف، �سمغ مواد ل�سقة، للقرطا�سية 
للقرطا�سية  ال�سمك  غراء  القرطا�سية،  لأغرا�س  ل�سقة  اقم�سة  املنزلية،  للغايات  اأو 
الورق،  من  قهوة  م�سافـي  امليكروويف،  فرن  بوا�سطة  للطبخ  اأكيا�س  املنزلية،  للغايات  اأو 
املقوى،  الورق  اأو  الورق  املواد، لفتات من  للتمدد حلزم  قابلة  اأغطية بال�ستيكية ل�سقة 
ل�ساقات قرطا�سية، اأجهزة واآلت جتليد الكتب معدات مكتبية، ق�س�س م�سورة، ورق ن�سخ 
قرطا�سية، حافظات دفاتر �سيكات، ق�سبان حرب، حجارة حرب حافظات حرب، بطاقات تهنئة 
مو�سيقية، ن�سرات اخبارية دورية، مواد تغليف م�سنوعة من الن�سا، ورق م�سمع، محافظ 
جوازات �سفر، فرا�سي كتابة، ادوات كتابة، بطانات ورقية للجوارير، معطرة اأو غري معطرة، 
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املكتبية،  لال�ستخدامات  الوثائق  تغليف  اآلت  الئتمان،  لبطاقات  كهربائية  غري  طابعات 
ورق للر�سم والتخطيط، مماحي لوح الكتابة، األواح ذات م�سابك، موؤ�سرات غري الكرتونية 
للخرائط، عقد من الورق، بخالف اخلردوات وزينة ال�سعر، قوالب لب لت�سكيل ال�سل�سال 
ورق ما�س  الألعاب،  املالية، بطاقات جتارية غري بطاقات  فنانني، م�سابك لالوارق  مواد 
اأو  اأو البال�ستيك لتعبئة املواد الغذائية، �سحائف مراقبة الرطوبة من الورق  من الورق 
من البال�ستيك لتعبئة املواد الغذائية، اأ�سرطة ت�سحيح م�ستلزمات املكاتب، طالء �سواين، 
اأقالن عالم القرطا�سية، ن�سرات، حامالت ملفات القرطا�سية، ما�سك ال�سفحات، عجائن 
�سل�سال البوليمرات، اأختام اإلغاء، مواد تغليف تو�سيد اأو ح�سو، من الورق اأو الكرتون، مواد 
الأرز،  ورق  مطبوعة،  ق�سائم  الطبا�سري،  رذاذ  مالية،  اأوراق  الكرتون،  اأو  الورق  من  ح�سو 
اأكيا�س بال�ستيكية للتخل�س من ف�سالت احليوانات الأليفة، ورق وا�سي، اأغطية للموائد 
من الورق، نوتة مو�سيقية مطبوعة، رايات ورقية، اأعالم ورقية، ر�سوم متحركة جموفة، 
اأكيا�س ورقية لأغرا�س تعقيم الأدوات الطبية، حمالت للبطاقات ال�سمية لوازم مكتبية، 
البطاقات  حمالت  لتثبيت  م�سابك  مكتبية،  لوازم  الأ�سمية  البطاقات  حلمالت  بكرات 
ال�سمية لوازم مكتبية، ورق لتغطية طاولت الفحو�سات الطبية، اأغطية ورقية ل�سواين 
عيادات طب الأ�سنان، مرايل ورقية باأكمام، قطاعات الورق لوازم مكتبية، قوالب للتزيني 
)قطع  برق  الباراكود،  اأ�سرطة  املكتب(،  )لوازم  تعريفية  بطاقات  وامل�سروبات،  لالأطعمة 
مما�سح  الأمتعة،  ل�ستالم  ورقية  تعريف  بطاقات  للقرطا�سية،  براقة(  �سغرية  معدنية 

�سغرية ورقية للتنظيف.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( 
                                  �س .م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سويخ ال�سناعية الثالثة ق 1 �س 71 

ق�سمية 198، 13051، 5087، الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147192
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأو احليواين، ثمار اجلوز  الب�سري  حم�سيات طازجة، طحالب غري معاجلة لال�ستهالك 
فواكه، حيوانات تعر�س فـي حدائق احليوان، حيوانات حية، مواد غذائية للحيوانات، اأ�سجار، 
اأ�سجار مخ�س�سة لعيد امليالد، جذوع اأ�سجار، �سجريات، �سوفان، توت - فواكه طازجة، ملح 
للما�سية، �سمندر طازج، نخالة، خ�سب غري من�سور، رقائق خ�سبية ل�سنع لب اخل�سب، خ�سب 
غري م�سوى، حبوب كاكاو خام، ق�سب �سكر، ثمار اخلرنوب، بذور حبوب غري معاجلة، فطر 
طازج، غزل فطري للتكاثر، ثفل للما�سية، ك�ستنة طازجة، كل�س لعلف احليوانات، جذور 
الهندبا الربية، هندبا برية طازجة، طيور كالب، ليمون ، طازج، ق�سور جوز الهند، جوز 
الدينار، هري�س  اكواز ح�سي�سة  ، طازج،  للما�سية، خيار  اللفت  ثفل  للطيور،  الهند، طعام 
علف، لال�ستهالك احليواين، لب النارجيل، اأ�سماك ق�سرية حية، خ�سراوات طازجة، كو�سا 
اأغطية من الق�س، ف�سالت  اأكاليل من زهور طبيعية، بي�س مخ�سب للتفقي�س،  طازجة، 
املا�سية،  لت�سمني  م�ستح�سرات  ما�سية،  البرية،  ثفل  احليواين،  لال�ستهالك  التقطري 
م�سحوق اأرز للعلف، بقول طازجة، زهور طبيعية، زهور جمففة للتزيني، غبار الطلع مادة 
خام، تنب، علف لتقوية احليوانات، طعام للما�سية، قمح، فواكه طازجة، مرج، ثمار العرعر، 
جنني البذرة لغايات نباتية، غالل حبوب، غالل لال�ستهالك احليواين، غالل بذور، برغل 
للدواجن، اأع�ساب طازجة، نباتات، �ستول، ح�سي�سة الدينار، جوز الكول، خ�س ، طازج، عد�س 
لفرا�س احليوانات،  الكتان علف، منتجات  للحيوانات، فلني خام، م�سحوق  طازج، خمرية 
ملت،  منبت  �سعري  للما�سية،  ال�سفراء  الذرة  ثفل  �سفراء،  ذرة  احليوانات،  لفرا�س  خث 
للتخمري والتقطري، بقايا ثفل الفواكه املع�سورة، بندق، دقيق للحيوانات، بي�س ال�سمك، 
عظم  قرا�س،  �سعري،  طازج،  برتقال  طازج،  زيتون  طازج،  ب�سل  الب�سل،  القز،  دود  بي�س 
احلبار كطعام للطيور، فرا�س من الق�س للحيوانات، ق�س علف، نخيل اوراق �سجر النخيل، 
فلفل  �سنوبر،  اأكواز  الكروم،  نباتات  اأ�سماك حية،  املا�سية،  لت�سمني  نخيل، هري�س  اأ�سجار 
نبات، نباتات جمففة للتزيني، كراث ، طازجة، بازلء طازجة، بطاطا طازجة، م�ستح�سرات 
للدواجن التي تبي�س، علف للحيوانات، جذور �ساحلة لال�ستهالك احليواين، عنب طازج، 
التقطري،  بقايا  طازجة،  كماأة  �سم�سم،  القز،  دود  اجلاودار،  ورد،  �سجريات  طازج،  راوند 
دواجن حية، خروب لال�ستهالك احليواين، لوز ثمر، فول �سوداين ثمر، م�سحوق الفول 
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معاجلة  من  ثانوية  منتجات  للحيوانات،  ال�سوداين  الفول  ثفل  للحيوانات،  ال�سوداين 
ال�سمك،  ل�سيد  حي  طعم  خام،  مادة  ال�سكر  ق�سب  ثفل  احليواين،  لال�ستهالك  احلبوب 
جراد البحر حي، ق�سريات حية، �سرطان بحري حي، بلح البحر احلي، محار حي، طعام 
للحيوانات الأليفة، حلاء خام، جراد بحري �سائك حي، م�سغ �ساحلة لالأكل للحيوانات، 
م�سروبات للحيوانات الأليفة، دقيق ال�سمك لال�ستهالك احليواين، اأرز غري معالج، خيار 
البحر احلي، ورق رملي فرا�س، للحيوانات الأليفة، رمل معطر للحيوانات الأليفة فرا�س 
بذر  احليواين،  لالإ�ستهالك  الكتان  بذر  الطازجة،  �سبانخ  الألوفريا،  نباتات  للحيوانات، 
الكتان وجبة لالإ�ستهالك احليواين، بذور القمح لال�ستهالك احليواين، خر�سوف طازج، 
 vegetable ،سمك رنكة حي، �سمك �سلمون حي، �سردين حي، �سمك تونا حي، ثوم طازج�
�سمك  الطازجة،  الفواكه  من  حت�سريات  معاجلة،  غري  كتان  بذور   ،fresh  ،marrows
الأن�سوفة احلي، ح�سرات حية �ساحلة لالأكل، �سنابل الذرة احللوة غري املعاجلة املق�سرة اأو 
غري املق�سرة، حبوب الكينوا، غري معاجلة، احلنطة ال�سوداء، غري معاجلة، اأ�سماك الكوي 
ال�سبوط امللون، حية، الرخويات احلية، الطعم املجففة املجمدة اخلا�سة بال�سيد، الزهور 
الطازجة ال�ساحلة لالأكل، الزجنبيل الطازج، بذور ال�سويا الطازجة، نبات القنب، نبات 

القنب الغري مح�سر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147193
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

التكلفة، ن�سر مواد الدعاية والإعالن، خدمات  ا�سعار  وكالت املعلومات التجارية، حتليل 
اعداد  املكتبية، محا�سبة،  واملعدات  الآلت  تاأجري  التوظيف،  ال�سور، خدمات وكالت  ن�سخ 
اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  احل�سابات،  تدقيق  احل�سابات،  تقارير 
�سوؤون املوظفني، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال، طباعة على الآلة الكاتبة اأو احلا�سوب، عر�س 
ال�سلع، الإعالن بالربيد املبا�سر، امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال التجارية اأو ال�سناعية، حتديث 
مواد الدعاية والإعالن، توزيع العينات، خدمات اخلرباء فـي الكفاية، البيع باملزاد العلني، 
درا�سات ال�سوق، تقييم الأعمال، تق�سي احلقائق فـي الأعمال، تاأجري مواد الدعاية والإعالن، 
الإعالن  واعالن،  دعاية  والإعالن،  الدعاية  ن�سو�س  ن�سر  الأعمال،  تنظيم  ا�ست�سارات 
بالراديو، العالقات العامة، الختزال، الدعاية والإعالن عرب التلفزيون، ابحاث الأعمال، 
ن�سخ الت�سالت وظائف مكتبية،خدمات عر�س عامة، خدمات وكالت الدعاية والإعالن، 
خدمات امل�سورة فـي اإدارة الأعمال، خدمات اعداد مناذج الدعاية والإعالن اأو ترويج املبيعات، 
اأبحاث الت�سويق، اإدارة امللفات املربجمة، ا�ست�سارات الأعمال املهنية، التنبوؤات القت�سادية، 
ا�ستطالعات  الأعمال،  املعلومات والخبار عن  اأو دعائية،  لغايات جتارية  املعار�س  تنظيم 
امل�ساحات  تاأجري  الأعمال،  نقل  خدمات  الأفراد،  توظيف  الرواتب،  ك�سوف  اعداد  الراأي، 
على  الرد  ال�سرائب،  اعداد  ال�سكرتارية،  خدمات  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  الإعالنية، 
الهاتف للم�سرتكني غري املوجودين،معاجلة الن�سو�س، تنظيم ال�سرتاكات فـي ال�سحف 
اأعمال فناين  اإدارة  اأعمال الفنادق،  اإدارة  لالآخرين، الدعاية والإعالن بالطلب الربيدي، 
بيانات  قواعد  فـي  معلومات  تنظيم  حا�سوب،  بيانات  قواعد  فـي  املعلومات  جتميع  الأداء، 
اآلت الن�سخ بالت�سوير،  حا�سوب، تنظيم معار�س مهنية لغايات جتارية واعالنية، تاأجري 
الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين �سراء 
�سلع وخدمات لأعمال اأخرى،البحث عن املعلومات فـي ملفات حا�سوب لالآخرين، تاأجري 
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وقت للدعاية والإعالن فـي و�سائل الإعالم، خدمات اقتطاع الخبار اأو املعلومات املهمة فـي 
ال�سحف، تاأجري اآلت البيع، الختبارات النف�سية لختيار املوظفني، خدمات املقارنة بني 
الأ�سعار، عر�س �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة، معلومات جتارية ون�سائح 
للم�ستهلكني فـي اختيار املنتجات اأو اخلدمات، تنظيم ال�سرتاكات فـي خدمات الت�سالت 
ل�سالح الغري، املعاجلة الإدارية لطلبات ال�سراء، معاجلة الإدارة التجارية لرتخي�س �سلع 
الفوترة، كتابة ن�سو�س  امل�ساعدة فـي الأعمال،خدمات  التجميع  وخدمات الغري، خدمات 
البحث  والإعالن،  الدعاية  لغايات  التخطيط  الح�سائيات،  جتميع  والإعالن،  الدعاية 
عن كفالة، عرو�س الزياء لالأغرا�س الرتويجية تنظيم لـ،اإنتاج الأفالم الإعالنية، اإدارة 
الأعمال لالأ�سخا�س الريا�سيني، ت�سويق، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، خدمات التجزئة 
للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطرية وال�سحية والإمدادات الطبية، تاأجري منا�سب للبيع، 
املبيعات،  لتعزيز  البحث  محرك  حت�سني  والأعمال،  لالجتارة  الت�سال  معلومات  توفري 
حت�سني احلركة فـي مواقع الإنرتنت، الإ�سهار القائم على الدفع بعدد النقرات، خدمات 
الو�ساطة التجارية، اإدارة الأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين، التفاو�س وعقد ال�سفقات 
التجارية حل�ساب الغري، حتديث و�سيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية، خدمات 
اإدارة م�ساريع الأعمال مل�ساريع البناء، توفري معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت، 
اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، ت�سميم مواد دعائية، ا�ستعانة 
بجهات خارجية للت�سيري الإداري لل�سركات، خدمات اإيداع الإقرار ال�سريبي، اإدارة جتارية 
فهر�سة  للغري،  ذاتية  �سرية  �سياغة  للغري،  دعائية  لفتات  تاأجري  للغري،  ال�سداد  لربامج 
مواقع الويب لغايات جتارية اأو اإعالنية، اإدارة برامج امل�سافرين املنتظمني، خدمات برجمة 
ولء  اإدارة  مكتبية،برامج  وظائف  باملواعيد  التذكري  مكتبية،خددمات  وظائف  املواعيد 
والبيانات  الت�سالت  ت�سجيل  اإعالنية،  لغايات  ال�سيناريوهات  ن�سو�س  كتابة  امل�ستهلكني، 
املكتوبة، حتديث و�سيانة البيانات فـي ال�سجالت، جتميع فهار�س املعلومات لغايات جتارية 
فـي  املحتملني  امل�ستثمرين  للتوفيق بني  الأعمال  فـي قطاع  الو�ساطة  دعائية، خدمات  اأو 
القطاع اخلا�س ورواد الأعمال الباحثني عن متويل، اإنتاج برامج الت�سوق عن بعد، ال�ست�سارة 
ب�ساأن ا�سرتاتيجيات الت�سال فـي جمال العالقات العامة، ال�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات 
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الت�سال فـي جمال الدعاية، التفاو�س على عقود الأعمال با�سم الغري، الرتويج للل�سلع 
واخلدمات من خالل رعاية الأحداث الريا�سية، خدمات ال�ستخبارات التناف�سية، خدمات 
ال�ستخبارات ال�سوقية، التدقيق املايل، خدمات التجزئة على الإنرتنت لتحميل املو�سيقى 
الرقمية، خدمات التجزئة على الإنرتنت لتحميل نغمات رنني الهاتف، خدمات التجزئة 
البيع  خدمات  للتحميل،  القابلة  اأو  م�سبقا  امل�سجلة  والأفالم  للمو�سيقى  الإنرتنت  على 
خدمات  الطبية،  والإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  باجلملة 
الإعالن فـي  املوؤقتة،  الأعمال  اإدارة  الت�سويق ال�ستهدايف، خدمات  الهدايا،  ت�سجيل لوائح 
خدمات  الفنية،  املعار�س  تقدمها  التي  الفنية  لالأعمال  التجزئة  خدمات  الطلق،  الهواء 
امل�ساعدة الإدارية فـي ال�ستجابة لنداءات العطاءات، الت�سويق فـي اإطار ن�سر الربجميات، 
فـي  املكتب  تاأجري معدات  املوؤ�س�سات،  التوا�سل مع  الإعالمية، خدمات  العالقات  خدمات 
من�ساآت العمل امل�سرتك، خدمات ال�سغط التجاري، توفري مراجعات امل�ستخدم لالأغرا�س 
اأو الإعالنية،  التجارية  امل�ستخدمني لالأغرا�س  اأو الإعالنية، توفري ت�سنيفات  التجارية 
خدمات لوحة مفاتيح الهاتف، خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز، تنميط امل�ستهلك 

لأغرا�س جتارية اأو ت�سويقية، خدمات اإدارية لالإحالت الطبية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147195
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

ع�سل نحل، نعناع للحلويات، �سعري مق�سر، خردل، جوز الطيب، 
فطائر، �سعري مطحون، �سندوي�سات، اأع�ساب بحرية توابل،با�ستا، 
اأ�سجار  لتزيني  يان�سون جنمي، حلويات  يان�سون،  لوز،  عجينة 
توابل  للقهوة،  منكهات  طبية،  غري  منقوعات  امليالد،  عيد 

�سكرية،  بق�سماط،حلويات  قر�سلة  الغذائية،  املواد  بدون خمرية، ملح حلفظ  بودرة، خبز 
للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  محم�س،  غري  بن  قهوة،  كاكاو،  بان،  خبز 
كعك، قرفة تابل، براعم نبات الكرب املخللة، كارميل �سكاكر،م�ستح�سرات احلبوب، علكة 
لي�ست لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة،�ساي، �سوكولتة، مرزبانية، كب�س قرنفل 
تابل،م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر محالة بانكيك،ملح، عوامل 
البقول،  دقيق  للطعام،  دقيق  بهارات، خبز زجنبيل،  الغذائية، كركم،  املواد  تغليظ لطهي 
دقيق ذرة، دقيق اخلردل، طحني قمح، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، م�سحوق 
كعك، عجينة كعك، زجنبيل تابل،عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج للمركبات 
املنع�سة، جلوكوز لأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام 
الب�سري، خل، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات�سوكولتة باحلليب، مواد تخمري، خمرية، 
ال�سكر، قطع حلوى حلويات،معجنات،  معكرونة، ذرة محم�سة، خبز، دب�س للطعام، قطر 
ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجي، فلفل توابل،بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى 
توابل،نكهة  �سل�سات  توابل،�ساغو،  زعفران  حلويات،اأرز،  �سو�س  اجلوز،رافيويل،  اأو  اللوز 
التابيوكا،  دقيق  رفيعة،تابيوكا،  معكرونة  مثلجات،�سباغيتي  �سربات  �سميد،  الكرف�س، 
تورتات كيك بالفواكه،منكهات الفانيال لغايات مطبخية، مطريات حلوم للغايات املنزلية، 
�سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات 
اأ�سابع �سو�س حلويات،خل البرية، م�سروبات  اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان،  مق�سر، طعام 
اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة، بن ا�سطناعي، 
ال�سعري  �سميد،خال�سة  توابل،ك�سك�س  حبوب،الت�ساوت�ساو  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر 
لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري،  لال�ستهالك  ملت،  منبت  �سعري  للطعام،  امللت،  املنبت 
الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  بهار،هالم  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري، 
مايونيز،  طماطم،  �سل�سات  �سو�سي،  للطبخ،  بحر  ماء  طبية،  لغايات  امل�ستخدم  بخالف 
والفواكه  امل�سحوقة  احلبوب  من  م�سنوعة  حلوى  مو�سلي  ك�سرتد،  ه�س،  رقيق  ب�سكويت 
املجففة،اأقرا�س اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة،تاكو، كعك ذرة، م�سروبات 
اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، حالوة طحينية، تورتات مح�سوة باملربى اأو 
الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا توبل،اأطعمة خفيفة قائمة 
على احلبوب، اأطعمة خفيفة موؤ�س�سة على الأرز، لب الذرة، دقيق لب الذرة، م�سحوق خبازة، 
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 ) )حلوى  جممد،مو�س�سوكولتة-،املو�س  بال�سكر  مغطى  كيك  محفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا 
باجلنب  ال�سمك،  اأو  اللحم  فيه  يو�سع  تخليل  �سل�سات،مرق   ) )فواكه  �سكريات،كولي�س 
الب�سري، ق�سبان احلبوب  الإ�ستهالك  القمح لأغرا�س  ال�سندوي�سات،بي�ستو �سو�س،بذور 
الطهي،  لأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي،  لأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية 
طحائن  باللنب،  اأرز  الكعك،  لتزيني  بال�سوكولتة  باللحم،حلي  مح�سية  عجائن  بيلميني 
لغايات مطبخية، جياوزي فطائر مح�سية،رامن طبق  اأرز  بهار،عجينة  ثوم مفروم  جوز، 
ياباين من املعكرونة،اأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة،اأخالط لالأوكونومياكي فطائر 
يابانية ماحلة،بوريتو�س، جيمباب طبق كوري من الأرز،ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح 
لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، معجون�سوكولتةيحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها 
دقيق، �سراب الأغاف محليات طبيعية،تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جمفدة مكونها 
البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  الأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  الأرز،  الأ�سا�سي 
اأرز،اأرز  اأرز مخلوط باخل�سراوات وحلم البقر،اأونيجريي كرات  مربى احلليب، بيبيمباب 
�سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور 
ال�سم�سم توابل،مخلالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، 
برغل، حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات،قطع 
ب�سكويت  حلويات،�سينبي  البطاطا،ب�سطيلة  من  م�سنوع  خبز  لومبري  محم�س،  خبز 
الذرة،كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة،�سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء 
اأودون،  النف�س، �سعريية معكرونة،  النف�س، علكة لإنعا�س  النعناع لإنعا�س  املحالة، �سكاكر 
اآ�سيوي  �سعريية معكرونة، �سوبا، خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، لك�سا )ح�ساء 
من املعكرونة حار(، كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة 
ال�سوكولتة اأو غريها.، كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكولتة، �ساي من اأع�ساب 
الهند  جوز  كرات  لالأكل،  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي،  عجائن  محروقة،  كرميا  البحر، 
الغذائي،  اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال  القهوة  )نوع من احللويات(، كب�سولت 
الزجنبيل  عجينة  باملك�سرات،  املح�سوة  بي�ساء(  راحة  اأو  )حلوى  النوغات  جممدة،  بوظة 

)مطيبات( .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/8
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147196
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جيالتني  للطعام،  بي�س  زلل  للطعام،  طحالب  خال�سات 
غري  الأن�سوفة  �سمك  لالأكل،  �ساحلة  دهون  للطعام،  هالم، 
ال�سوكولتة،  لب  زبدة  زبدة،  ال�سوداين،  الفول  زبدة  احلي، 

لعداد  م�ستح�سرات  مرق،  �سوداء،  مهلبية  بي�س،  زلل  الزبدة،  كرمية  الهند،  جوز  زبدة 
مرق اللحم، كافيار، فواكه محفوظة، حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، مخلل امللفوف، 
�سوربات،  جممدة،  فواكه  مربيات،  املرق،  مركزات  للطعام،  لفت  زيت  جمفف،  هند  جوز 
زبيب، خيار مخلل، خ�سراوات محفوظة، خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، زيوت 
ق�سريات غري حية، متور،  فواكه مثلجة، كروكيت،  األبان، جبنة،  ق�سدة منتجات  للطعام، 
اأنفحة خمرية اللنب من غ�ساء  حليب، جراد البحر غري حي، �سرائح �سمك طرية فيليه، 
معدة العجل، فواكه مطبوخة، هالم جلي، الفواكه، لب فواكه، حلوم، �سمك غري حي، جلي 
هالم، للطعام، هالم حلوم، حلوم ال�سيد ميتة، مربى زجنبيل، فول �سويا محفوظ للطعام، 
مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، مخاليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز، �سمك 
ف�سيخ، �سرطانات بحرية غري حية، زيت ذرة للطعام، زيت لب النخيل للطعام، زيت �سم�سم، 
محار غري حي، غراء ال�سمك للطعام، حلم فخد اخلنزير املقدد جنبون، �سفار بي�س، لنب 
رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، خال�سات حلوم، كفري 
م�سروب من احلليب، كومي�س م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو 
ال�سائد فيها، لنب مخي�س، منتجات احلليب، جراد البحر ال�سائك غري حي، حلم خنزير 
اأ�سماك  مملح، عد�س محفوظ، �سمن نباتي، مربى فواكه، نخاع عظم احليوانات للطعام، 
بي�س،  مح�سرة،  مك�سرات  للطعام،  نخيل  زيت  احلي،  غري  البحر  بلح  حية،  غري  ق�سرية 
بي�س م�سحوق، عجينة حلم الكبد، ب�سل محفوظ، زيتون محفوظ، زيت زيتون للطعام، 
زيت عظام معد لالأكل، بكتني لأغرا�س الطهي، مخلالت، بازلء محفوظة، �سجق، حلوم 
مملحة، م�ستح�سرات لعداد ال�سوربة، معجون بندورة، �سلطات خ�سراوات، دهن خنزير، 
�سلطات فواكه، �سردين، �سلمون، دهن ما�سية للطعام، �سمك تونا، ع�سري بندورة للطبخ، زيت 
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دوار ال�سم�س للطعام، كرو�س معدة، كماأة محفوظة، حلوم دواجن غري حية، ق�سور فواكه، 
اأمالح جينيه لأغرا�س الطهي، لوز مطحون، فول �سوداين مح�سر، فطور محفوظة، دهن 
من  غذائية  منتجات  الكبد،  حلم  محفوظة،  بقول  للطعام،  الهند  جوز  زيت  الهند،  جوز 
ال�سمك، رقائق فواكه، حلزون �سدفـي غري حي، فواكه محفوظة فـي الكحول، غبار طلع 
معد كمادة غذائية، قريد�س غري حي، �سمك محفوظ، حلوم محفوظة، جمربي غري حي، 
بي�س احللزون لال�ستهالك، توفو فول �سويا مخمر، ق�سدة مخفوقة، حلم خنزير، بي�س 
�سالح لالأكل، �سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، فواكه معلبة، حلوم معلبة، 
فطائر بطاطا مقلية، �سمك مملح، خيار البحر غري احلي، �سرنقات دودة القز لال�ستهالك 
الب�سري، خ�سراوات معلبة، عجينة �سجق، رقائق بطاطا، هري�س تفاح، توت بري مطبوخ 
محفوظ،  �سبهوان  احلم�س،  معجونة  حم�س  ال�سم�سم،  بذور  عجينة  طحينة  بال�سكر، 
�سويا،  لنب  كم�سي،  مخمرة  خ�سار  اأطعمة  اللنب،  روب  الفواكه،  اأ�سا�سها  خفيفة  اأطعمة 
حليب مخفوق، اأجفار فلفل محفوظ، بذور عباد ال�سم�س املح�سرة، مو�س )�سمك (، �سراب 
البي�س غري الكحويل، مو�س من اخل�سراوات، تفريخ الأ�سماك املح�سرة، بذور مح�سرة، 
األوة فريا املعد لال�ستهالك الب�سري، ثوم )محفوظ (، حليب زليل، زيت بذر الكتان معد 
لالأكل، رقائق البطاطا قليلة الد�سم، لي�ستني لأغرا�س الطهي، خمائر )احلليب ( لأغرا�س 
مطهو،  مختمر  حليب  ريازنكا  محم�سة،  ق�سدة  �سميتانا  مركز،  حليب  خ�ساف،  الطهي، 
برو�ستكفا�سا حليب محم�س، مركز طماطم، عجينة كو�سى، عجينة باذجنان، لنب الفول 
ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي، لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي، لنب الأرز، خر�سوف م�سرب، 
حت�سريات من الفواكه املعاجلة، حليب جمفف، ياكيتوري، بولغوجي طبق كوري من حلم 
البقر، مك�سرات م�سكرة، مك�سرات منكهة، بندق معالج، توت، محفوظ، غواكامويل هري�س 
اأفوكادو، حلقات الب�سل، فالفل، ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي، حلم جمفد، حليب 
اإ�سكامول يرقات  اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات جمفدة، زيت بكر ممتاز،  ال�سوفان، كرمي 
منل مح�سرة �ساحلة لالأكل، ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل، ذرة حلوة غري معاجلة، 
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 
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الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند، حليب 
الأرز لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها حليب الفول 
واملجفف،  اململح  القد  �سمك  كليبفي�س  ال�سجق،  ل�سنع  اأنبوبية  جلدية  اأكيا�س  ال�سوداين، 
اأقرا�س  التوفو،  ق�سور جبنة  يوبا  الفواكه،  املقلية، معجون ع�سري  القري�س  فطائر جنب 
اأو  اأقرا�س جبنة التوفو، طاجني )طبق مغربي مح�سر يعتمد على اللحم  فول ال�سويا، 
ال�سمك اأو اخل�سار(، التيمبه هو منتج م�سنوع من فول ال�سويا املخمر له رائحة ترابية، 
�ساتيه )طبق جنوب �سرق اآ�سيا من اللحم امل�سوي على �سيخ(، اخل�سراوات املح�سرة، الفواكه 
املح�سرة، راتاتوي )طبق فرن�سي ريفـي مكون من جمموعة خ�سار(، حلم البط املكبو�س، 
نقانق �سجق، بودينغ ابي�س )نوع من احللوى(، ح�ساء الفا�سولياء البي�ساء مع اللحم، طبق 
األزا�سي من امللفوف املعلبة يرافقه ال�سجق والبطاطا، فطائر البطاطا املب�سورة.، العجة، 
لفائف امللفوف املح�سوة باللحم، مركزات تعتمد على اخل�سار للطهي، مركزات تعتمد على 
عملي  فـي  ي�ستخدم  هالمي  غذاء  اخل�سار،  على  تعتمد  للخبز  عجائن  للطهي،  الفواكه 
الطهي، الرخويات غري احلية، جنب الكوارك الطازج والغني بالربوتينات، اجلنب املنزيل، 
م�سروبات تعتمد على حم�س اللبنيك، الزهور املجففة ال�ساحلة لالأكل، الزجنبيل املتبلور 

)املطبوخ بال�سكر(، الزجنبيل املحفوظ، الزجنبيل املكبو�س اأو املخلل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147197

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خرامات لوازم مكتبية حروف طباعة من الفولذ، اأختام عناوين، اإعالنات كبرية، لوحات 

اإعالنات من الورق اأو الورق املقوى، البومات، �سور، م�ساند كتب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/8

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147314

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

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

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

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

وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  احل�سابات،  تدقيق  احل�سابات،  تقارير  اعداد  محا�سبة،  املكتبية، 

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

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

التجارية اأو ال�سناعية، حتديث مواد الدعاية والإعالن، توزيع العينات، خدمات اخلرباء 
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فـي  احلقائق  تق�سي  الأعمال،  تقييم  ال�سوق،  درا�سات  العلني،  باملزاد  البيع  الكفاية،  فـي 

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

والإعالن، دعاية واعالن، الإعالن بالراديو، ابحاث الأعمال، العالقات العامة، الختزال، 

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

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

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

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

والخبار عن الأعمال، ا�ستطالعات الراأي، اعداد ك�سوف الرواتب، توظيف الأفراد، خدمات 

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

اعداد ال�سرائب، الرد على الهاتف للم�سرتكني غري املوجودين،معاجلة الن�سو�س، تنظيم 

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

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

واعالنية،  جتارية  لغايات  مهنية  معار�س  تنظيم  حا�سوب،  بيانات  قواعد  فـي  معلومات 

تاأجري اآلت الن�سخ بالت�سوير، الإعالن والدعاية املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، خدمات 

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

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

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

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

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

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

امل�ساعدة  التجميع  خدمات  الغري،  وخدمات  �سلع  لرتخي�س  التجارية  الإدارة  معاجلة 
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الح�سائيات،  جتميع  والإعالن،  الدعاية  ن�سو�س  كتابة  الفوترة،  الأعمال،خدمات  فـي 

لالأغرا�س  الزياء  عرو�س  كفالة،  عن  البحث  والإعالن،  الدعاية  لغايات  التخطيط 

الريا�سيني،  لالأ�سخا�س  الأعمال  اإدارة  الإعالنية،  الأفالم  لـ،اإنتاج  تنظيم  الرتويجية 

ال�سيدلية  للم�ستح�سرات  التجزئة  خدمات  الهاتف،  عرب  الت�سويق  خدمات  ت�سويق، 

والبيطرية وال�سحية والإمدادات الطبية، تاأجري منا�سب للبيع، توفري معلومات الت�سال 

املبيعات، حت�سني احلركة فـي مواقع  لالجتارة والأعمال، حت�سني محرك البحث لتعزيز 

اإدارة  التجارية،  الو�ساطة  خدمات  النقرات،  بعدد  الدفع  على  القائم  الإ�سهار  الإنرتنت، 

الأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين، التفاو�س وعقد ال�سفقات التجارية حل�ساب الغري، 

حتديث و�سيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية، خدمات اإدارة م�ساريع الأعمال 

مل�ساريع البناء، توفري معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت، اإتاحة �سوق اإلكرتونية 

مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها، ت�سميم مواد دعائية، ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري 

للغري،  ال�سداد  اإدارة جتارية لربامج  ال�سريبي،  الإقرار  اإيداع  لل�سركات، خدمات  الإداري 

لغايات  الويب  مواقع  فهر�سة  للغري،  ذاتية  �سرية  �سياغة  للغري،  دعائية  لفتات  تاأجري 

وظائف  املواعيد  برجمة  خدمات  املنتظمني،  امل�سافرين  برامج  اإدارة  اإعالنية،  اأو  جتارية 

كتابة  امل�ستهلكني،  ولء  اإدارة  مكتبية،برامج  وظائف  باملواعيد  التذكري  مكتبية،خددمات 

حتديث  املكتوبة،  والبيانات  الت�سالت  ت�سجيل  اإعالنية،  لغايات  ال�سيناريوهات  ن�سو�س 

دعائية،  اأو  جتارية  لغايات  املعلومات  فهار�س  جتميع  ال�سجالت،  فـي  البيانات  و�سيانة 

القطاع  فـي  املحتملني  امل�ستثمرين  بني  للتوفيق  الأعمال  قطاع  فـي  الو�ساطة  خدمات 

ال�ست�سارة  بعد،  عن  الت�سوق  برامج  اإنتاج  متويل،  عن  الباحثني  الأعمال  ورواد  اخلا�س 

ب�ساأن ا�سرتاتيجيات الت�سال فـي جمال العالقات العامة، ال�ست�سارة ب�ساأن ا�سرتاتيجيات 

لل�سلع  الرتويج  الغري،  با�سم  الأعمال  التفاو�س على عقود  الدعاية،  فـي جمال  الت�سال 
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واخلدمات من خالل رعاية الأحداث الريا�سية، خدمات ال�ستخبارات التناف�سية، خدمات 

ال�ستخبارات ال�سوقية، التدقيق املايل، خدمات التجزئة على الإنرتنت لتحميل املو�سيقى 

الرقمية، خدمات التجزئة على الإنرتنت لتحميل نغمات رنني الهاتف، خدمات التجزئة 

البيع  خدمات  للتحميل،  القابلة  اأو  م�سبقا  امل�سجلة  والأفالم  للمو�سيقى  الإنرتنت  على 

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

الإعالن فـي  املوؤقتة،  الأعمال  اإدارة  الت�سويق ال�ستهدايف، خدمات  الهدايا،  ت�سجيل لوائح 

خدمات  الفنية،  املعار�س  تقدمها  التي  الفنية  لالأعمال  التجزئة  خدمات  الطلق،  الهواء 

امل�ساعدة الإدارية فـي ال�ستجابة لنداءات العطاءات، الت�سويق فـي اإطار ن�سر الربجميات، 

فـي  املكتب  تاأجري معدات  املوؤ�س�سات،  التوا�سل مع  الإعالمية، خدمات  العالقات  خدمات 

من�ساآت العمل امل�سرتك، خدمات ال�سغط التجاري، توفري مراجعات امل�ستخدم لالأغرا�س 

اأو الإعالنية،  التجارية  امل�ستخدمني لالأغرا�س  اأو الإعالنية، توفري ت�سنيفات  التجارية 

خدمات لوحة مفاتيح الهاتف، خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز، تنميط امل�ستهلك 

لأغرا�س جتارية اأو ت�سويقية، خدمات اإدارية لالإحالت الطبية.

 
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147316
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

خال�سات فواكه غري كحولية، برية، جعة زجنبيل، برية �سعري منبت ملت، ماء ال�سعري، 
م�سروبات ع�سري فواكه غري كحولية، م�سروبات م�سل اللنب، م�ستح�سرات بدون كحول 
لتح�سري  ا�سربة  فواكه،  ع�سائر  امل�سروبات،  لتح�سري  خال�سات  امل�سروبات،  لتح�سري 
مياه  الليثيا،  ماء  الغازية،  املياه  لتح�سري  م�سروبات،م�ستح�سرات  �سرب  مياه  امل�سروبات، 
ليمونا�سة،  عنب،  ع�سري  للموائد،  معدنية  مياه  فوار،  معدين  ماء  م�سروبات،  معدنية 
خال�سات ح�سي�سة الدينار لتح�سري البرية، ع�سائر خ�سراوات م�سروبات،ا�سربة لتح�سري 
ال�سودا،  ماء  اللوز،  مخمر،�سراب  غري  عنب  ع�سري  ملت،  منبت  �سعري  ماء  الليمونا�سة، 
محالة  اأقرا�س  كحولية،  غري  م�سروبات  م�سروب،  بندورة  ع�سري  م�سروبات،  �سربات 
م�سروب  الف�ساغ  �سراب  غازية،  مياه  الفوارة،  للم�سروبات  م�ساحيق  الفوارة،  للم�سروبات 
خفيف، م�سروبات فاحتة لل�سهية غري كحولية، كوكتيالت غري كحولية، �سراب فواكه غري 
الكحول،  من  خالية  رو�سية  كحويل،برية  غري  تفاح  ع�سري  تواترية،  م�سروبات  كحويل، 
م�سروب  مخلوطة،  خ�سار  اأو  فواكه  م�سروبات  الع�سل،  اأ�سا�سها  كحولية  غري  م�سروبات 
اللنب،  بدائل  غري  من  �سويا  م�سروبات  البرية،  من  كوكتيل  الالكحويل،  الألوفريا، 
بدائل احلليب، م�سروبات  الأرز، بخالف  للريا�سيني، م�سروبات من  بروتينية  م�سروبات 
غري كحولية منكهة بنكهة القهوة، م�سروبات غري كحولية منكهة بنكهة ال�ساي، م�سروبات 
الطاقة، �ساندي )برية مخلوطة مع م�سروب غري كحويل(، مرطبات غري كحولية، نبيذ 

ال�سعري البرية، م�سروبات الفواكه املجففة غري الكحولية.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/13
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147317
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

الب�سري  حم�سيات طازجة، طحالب غري معاجلة لال�ستهالك 
حدائق  فـي  تعر�س  فواكه،حيوانات  اجلوز  ثمار  احليواين،  اأو 

اأ�سجار مخ�س�سة لعيد امليالد،  اأ�سجار،  احليوان، حيوانات حية، مواد غذائية للحيوانات، 
جذوع اأ�سجار، �سجريات، �سوفان، توت، فواكه طازجة، ملح للما�سية، �سمندر طازج، نخالة، 
خ�سب غري من�سور، رقائق خ�سبية ل�سنع لب اخل�سب، خ�سب غري م�سوى، حبوب كاكاو خام، 
ق�سب �سكر، ثمار اخلرنوب، بذور حبوب غري معاجلة، فطر طازج، غزل فطري للتكاثر، 
ثفل للما�سية، ك�ستنة طازجة، كل�س لعلف احليوانات، جذور الهندبا الربية، هندبا برية 
طازجة، طيور كالب، ليمون ، طازج، ق�سور جوز الهند، جوز الهند، طعام للطيور، ثفل اللفت 
الدينار، هري�س علف، لال�ستهالك احليواين، لب  اكواز ح�سي�سة  ، طازج،  للما�سية، خيار 
النارجيل، اأ�سماك ق�سرية حية، خ�سراوات طازجة، كو�سا طازجة، اأكاليل من زهور طبيعية، 
بي�س مخ�سب للتفقي�س، اأغطية من الق�س، ف�سالت التقطري لال�ستهالك احليواين، ثفل 
زهور  طازجة،  بقول  للعلف،  اأرز  م�سحوق  املا�سية،  لت�سمني  م�ستح�سرات  ما�سية،  البرية، 
احليوانات،  لتقوية  علف  تنب،  خام،  مادة  الطلع  غبار  للتزيني،  جمففة  زهور  طبيعية، 
نباتية،  لغايات  البذرة  جنني  العرعر،  ثمار  مرج،  طازجة،  فواكه  قمح،  للما�سية،  طعام 
اأع�ساب طازجة،  للدواجن،  بذور،برغل  غالل حبوب،غالل لال�ستهالك احليواين، غالل 
نباتات، �ستول، ح�سي�سة الدينار، جوز الكول، خ�س ، طازج، عد�س طازج، خمرية للحيوانات، 
فلني خام، م�سحوق الكتان علف، منتجات لفرا�س احليوانات، خث لفرا�س احليوانات، ذرة 
�سفراء، ثفل الذرة ال�سفراء للما�سية، �سعري منبت ملت، للتخمري والتقطري، بقايا ثفل 
الب�سل، ب�سل  القز،  ال�سمك، بي�س دود  املع�سورة، بندق، دقيق للحيوانات، بي�س  الفواكه 
فرا�س  للطيور،  كطعام  احلبار  عظم  قرا�س،  �سعري،  طازج،  برتقال  طازج،  زيتون  طازج، 
من الق�س للحيوانات، ق�س علف،نخيل اوراق �سجر النخيل،اأ�سجار نخيل، هري�س لت�سمني 
للتزيني،  جمففة  نبات،نباتات  فلفل  �سنوبر،  اكواز  الكروم،  نباتات  حية،  اأ�سماك  املا�سية، 
كراث ، طازجة، بازلء طازجة، بطاطا طازجة، م�ستح�سرات للدواجن التي تبي�س، علف 
للحيوانات، جذور �ساحلة لال�ستهالك احليواين، عنب طازج، راوند طازج، �سجريات ورد، 

-113-



اجلريدة الر�سمية العدد )1404(

اجلاودار، دود القز، �سم�سم، كماأة طازجة، بقايا التقطري، دواجن حية، خروب لال�ستهالك 
الفول  ثفل  للحيوانات،  ال�سوداين  الفول  ثمر،م�سحوق  �سوداين  ثمر،فول  لوز  احليواين، 
ثانوية من معاجلة احلبوب لال�ستهالك احليواين، ثفل  للحيوانات، منتجات  ال�سوداين 
ق�سب ال�سكر مادة خام،طعم حي ل�سيد ال�سمك، جراد البحر حي،ق�سريات حية، �سرطان 
بحري حي،بلح البحر احلي، محار حي، طعام للحيوانات الأليفة، حلاء خام، جراد بحري 
�سائك حي،م�سغ �ساحلة لالأكل للحيوانات، م�سروبات للحيوانات الأليفة، دقيق ال�سمك 
اأرز غري معالج، خيار البحر احلي، ورق رملي فرا�س، للحيوانات  لال�ستهالك احليواين، 
�سبانخ  الألوفريا،  نباتات  للحيوانات،  فرا�س  الأليفة  للحيوانات  معطر  رمل  الأليفة، 
الطازجة، بذر الكتان لالإ�ستهالك احليواين، بذر الكتان وجبة لالإ�ستهالك احليواين، بذور 
القمح لال�ستهالك احليواين، خر�سوف طازج، �سمك رنكة حي، �سمك �سلمون حي، �سردين 
vegetable marrows بذور كتان غري معاجلة،   ،fresh حي، �سمك تونا حي، ثوم طازج، 
لالأكل،  �ساحلة  حية  ح�سرات  احلي،  الأن�سوفة  �سمك  الطازجة،  الفواكه  من  حت�سريات 
معاجلة،  غري  الكينوا،  املق�سرة،حبوب  غري  اأو  املق�سرة  املعاجلة  غري  احللوة  الذرة  �سنابل 
احلية،  الرخويات  حية،  امللون،  ال�سبوط  الكوي  اأ�سماك  معاجلة،  غري  ال�سوداء،  احلنطة 
الزجنبيل  لالأكل،  ال�ساحلة  الطازجة  الزهور  بال�سيد،  اخلا�سة  املجمدة  املجففة  الطعم 

الطازج، بذور ال�سويا الطازجة، نبات القنب، نبات القنب الغري مح�سر.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س.م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112

-114-



اجلريدة الر�سمية العدد )1404(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147318
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

زلل بي�س للطعام، خال�سات طحالب للطعام، جيالتني هالم، 
احلي،  غري  الأن�سوفة  �سمك  لالأكل،  �ساحلة  دهون  للطعام، 

زبدة الفول ال�سوداين، زبدة، زبدة لب ال�سوكولتة، زبدة جوز الهند، كرمية الزبدة، زلل 
محفوظة،  فواكه  كافيار،  اللحم،  مرق  لإعداد  م�ستح�سرات  مرق،  �سوداء،  مهلبية  بي�س، 
حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، مخلل امللفوف، جوز هند جمفف، زيت لفت للطعام، 
مركزات املرق، مربيات، فواكه جممدة، �سوربات، زبيب، خيار مخلل، خ�سراوات محفوظة، 
خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، زيوت للطعام، ق�سدة منتجات األبان، جبنة، فواكه 
�سمك  حي،�سرائح  غري  البحر  جراد  حليب،  متور،  حية،  غري  ق�سريات  كروكيت،  مثلجة، 
جلي،  هالم  مطبوخة،  العجل،فواكه  معدة  غ�ساء  من  اللنب  خمرية  فيليه،اأنفحة  طرية 
الفواكه، لب فواكه، حلوم، �سمك غري حي،جلي هالم، للطعام، هالم حلوم، حلوم ال�سيد 
ميتة،مربى زجنبيل، فول �سويا محفوظ للطعام، مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، 
مخاليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز، �سمك ف�سيخ، �سرطانات بحرية غري حية، زيت 
ذرة للطعام، زيت لب النخيل للطعام، زيت �سم�سم، محار غري حي، غراء ال�سمك للطعام، 
حلم فخد اخلنزير املقدد جنبون، �سفار بي�س، لنب رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، 
ع�سري خ�سراوات للطبخ، خال�سات حلوم، كفري م�سروب من احلليب،كومي�س م�سروب من 
احلليب،م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فيها، لنب مخي�س، منتجات احلليب، 
مربى  نباتي،  �سمن  محفوظ،  عد�س  مملح،  خنزير  حي،حلم  غري  ال�سائك  البحر  جراد 
احلي،  غري  البحر  بلح  حية،  غري  ق�سرية  اأ�سماك  للطعام،  احليوانات  عظم  نخاع  فواكه، 
ب�سل  الكبد،  م�سحوق، عجينة حلم  بي�س  بي�س،  مك�سرات مح�سرة،  للطعام،  نخيل  زيت 
لأغرا�س  بكتني  لالأكل،  معد  عظام  زيت  للطعام،  زيتون  زيت  محفوظ،  زيتون  محفوظ، 
ال�سوربة،  الطهي، مخلالت، بازلء محفوظة، �سجق، حلوم مملحة، م�ستح�سرات لإعداد 
�سلمون، دهن  �سردين،  �سلطات فواكه،  �سلطات خ�سراوات، دهن خنزير،  بندورة،  معجون 
كرو�س  للطعام،  ال�سم�س  دوار  زيت  للطبخ،  بندورة  ع�سري  تونا،  �سمك  للطعام،  ما�سية 
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معدة،كماأة محفوظة، حلوم دواجن غري حية، ق�سور فواكه، اأمالح جينيه لأغرا�س الطهي، 
الهند  الهند، زيت جوز  لوز مطحون، فول �سوداين مح�سر، فطور محفوظة، دهن جوز 
للطعام، بقول محفوظة، حلم الكبد، منتجات غذائية من ال�سمك، رقائق فواكه، حلزون 
�سدفـي غري حي، فواكه محفوظة فـي الكحول، غبار طلع معد كمادة غذائية، قريد�س غري 
حي، �سمك محفوظ، حلوم محفوظة، جمربي غري حي، بي�س احللزون لال�ستهالك،توفو 
فول �سويا مخمر،ق�سدة مخفوقة، حلم خنزير، بي�س �سالح لالأكل، �سمك معلب، دقيق 
�سمك  مقلية،  بطاطا  فطائر  معلبة،  حلوم  معلبة،  فواكه  الب�سري،  لال�ستهالك  �سمك 
خ�سراوات  الب�سري،  لال�ستهالك  القز  دودة  �سرنقات  احلي،  غري  البحر  خيار  مملح، 
طحينة  بال�سكر،  مطبوخ  بري  توت  تفاح،  هري�س  بطاطا،  رقائق  �سجق،  عجينة  معلبة، 
عجينة بذور ال�سم�سم،حم�س معجونة احلم�س،�سبهوان محفوظ، اأطعمة خفيفة اأ�سا�سها 
الفواكه، روب اللنب، اأطعمة خ�سار مخمرة كم�سي،لنب �سويا، حليب مخفوق، اأجفار فلفل 
محفوظ،بذور عباد ال�سم�س املح�سرة، مو�س )�سمك (، �سراب البي�س غري الكحويل، مو�س 
لال�ستهالك  املعد  فريا  األوة  مح�سرة،  بذور  املح�سرة،  الأ�سماك  اخل�سراوات،تفريخ  من 
البطاطا  رقائق  لالأكل،  معد  الكتان  بذر  زيت  زليل،  حليب   ،) )محفوظ  ثوم  الب�سري، 
خ�ساف،  الطهي،  لأغرا�س   ) )احلليب  خمائر  الطهي،  لأغرا�س  لي�ستني  الد�سم،  قليلة 
حليب  مطهو،برو�ستكفا�سا  مختمر  حليب  محم�سة،ريازنكا  ق�سدة  �سميتانا  مركز،  حليب 
محم�س،مركز طماطم، عجينة كو�سى، عجينة باذجنان، لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال 
من  حت�سريات  م�سرب،  خر�سوف  الأرز،  لنب  املطبخي،  لال�ستعمال  اللوز  لنب  املطبخي، 
الفواكه املعاجلة، حليب جمفف، ياكيتوري، بولغوجي طبق كوري من حلم البقر،مك�سرات 
م�سكرة، منكهة، بندق معالج، توت، محفوظ، غواكامويل هري�س اأفوكادو،حلقات الب�سل، 
اأ�سا�سه  ال�سوفان، كرمي  املطبخي، حلم جمفد، حليب  ليمون لال�ستعمال  فالفل، ع�سري 
�ساحلة  مح�سرة  منل  يرقات  اإ�سكامول  ممتاز،  بكر  زيت  جمفدة،  خ�سراوات  خ�سراوات، 
لالأكل،ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل، ذرة حلوة غري معاجلة، معجون اأ�سا�سه مك�سرات، 
ال�سويا للطعام،  دوغ، زيت فول  للكورن  نقانق  دوغ،  للهوت  نقانق  اأ�سا�سها بطاطا،  فطائر 
بدائل احلليب، حليب اللوز، حليب الفول ال�سوداين، حليب جوز الهند، حليب جوز الهند 
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لال�ستعمال  الأرز  حليب  الهند،  جوز  حليب  اأ�سا�سها  م�سروبات  املطبخي،  لال�ستعمال 
املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها حليب الفول ال�سوداين، اأكيا�س 
جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق، كليبفي�س �سمك القد اململح واملجفف،فطائر جنب القري�س 
اأقرا�س  ال�سويا،  فول  التوفو،اأقرا�س  جبنة  ق�سور  يوبا  الفواكه،  ع�سري  معجون  املقلية، 
اأو اخل�سار(،  ال�سمك  اأو  اللحم  يعتمد على  التوفو، طاجني )طبق مغربي مح�سر  جبنة 
التيمبه هو منتج م�سنوع من فول ال�سويا املخمر له رائحة ترابية، �ساتيه )طبق جنوب 
�سرق اآ�سيا من اللحم امل�سوي على �سيخ(، اخل�سراوات املح�سرة، الفواكه املح�سرة، راتاتوي 
)طبق فرن�سي ريفـي مكون من جمموعة خ�سار(، حلم البط املكبو�س، نقانق �سجق، بودينغ 
ابي�س )نوع من احللوى(، ح�ساء الفا�سولياء البي�ساء مع اللحم، طبق األزا�سي من امللفوف 
املعلبة يرافقه ال�سجق والبطاطا، فطائر البطاطا املب�سورة.، العجة، لفائف امللفوف املح�سوة 
باللحم، مركزات تعتمد على اخل�سار للطهي، مركزات تعتمد على الفواكه للطهي، عجائن 
غري  الرخويات  الطهي،  عملي  فـي  ي�ستخدم  هالمي  غذاء  اخل�سار،  على  تعتمد  للخبز 
تعتمد على  املنزيل، م�سروبات  بالربوتينات، اجلنب  والغني  الطازج  الكوارك  احلية، جنب 
بال�سكر(،  )املطبوخ  املتبلور  الزجنبيل  ال�ساحلة لالأكل،  املجففة  الزهور  اللبنيك،  حم�س 

الزجنبيل املحفوظ، الزجنبيل املكبو�س اأو املخلل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147319
فـي الفئة 17 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأغ�سية  النوافذ  لزجاج  للبهر  م�سادة  غ�سية  مطاطية،  محاليل 
اأ�سرطة  اأو معالج جزئيا،  ملونة، مواد حرارية عازلة، �سمغ خام 
ل�سقة من�سوجة، م�سدات مطاطية لالأبواب، م�سدات مطاطية 

للنوافذ، جتهيزات غري معدنية لالأنابيب املرنة، جتهيزات غري معدنية لالأنابيب ال�سلبة، 
والقوارب،  وال�سفن  الأر�سفة  ملنع ت�سرر  املوانئ  اأر�سفة  تثبت على  تو�سيد مطاطية  مواد 
اأغ�سية بال�ستيكية ن�سف م�سنعة، خيوط م�سنوعة من مواد  مواد تر�سيح م�سنوعة من 
بال�ستيكية للطباعة ثالثية الأبعاد، خالت ا�سيتات، �سليلوز �سبه معاجلة، راتنجات اكريلية، 
اردوازية  األواح  مطاطية،  حلقات  ال�سب�ستو�س،  من  امان  �ستائر  معاجلة،  �سبه  منتجات 
اغلفة  البالته،  لل�سوت، حلقات ح�سو، �سمغ �سجر  ا�سب�ستو�س، خراطيم ري، مواد عازلة 
مانعة لت�سرب املاء، اربطة مطاطية لالوعية، اأ�سرطة مانعة لت�سرب الهواء، مواد تبطني 
اأو بال�ستيكية، مركبات لالأ�سرطة املقاومة للعوامل اجلوية، مواد غري مو�سلة  مطاطية 
اأو �سبه م�سنوع، �سدادت مطاطية، �سمامات مطاطية  لالحتفاظ باحلرارة، مطاط، خام 
غري  مرنة  اأنابيب  لالرجتاج،  ما�سة  مطاطية  م�سدات  ا�سطناعي،  مطاط  مطقطقة، 
معدنية، مواد عازلة، مركبات ملنع ال�سعاع احلراري، خراطيم ن�سيجية، مركب للغاليات 
ملنع ال�سعاع احلراري، ورق للمكثفات الكهربائية، اطواق منع الت�سرب لالنابيب، خيوط 
كهربائية، �سفائح  ا�سطوانية، عوازل  ال�سقوق،و�سالت  ل�سد  للح�سو  مطاطية، قطن خام 
لغري  مرنة،  خيوط  ال�سوت،  لعزل  حلائية  اأغطية  مرن،  غري  �سلد  مطاط  ا�سب�ستو�س، 
للو�سالت  ح�سوات  ال�سقوق،  ل�سد  الكلت�س،مواد  للقاب�س  بطانات  الن�سيجي،  ال�ستخدام 
التمددية، مركبات كيميائية ل�سالح فتحات الت�سرب، اطواق منع الت�سرب، لباد ا�سب�ستو�س، 
املكابح،  لتبطني  معاجلة  �سبه  مواد  بال�ستيكية،  حلام  خيوط  مفلكنة،  الياف  عازل،  لباد 
زيوت  الكهربائية،  للمحولت  باملطاط،زيت عازل  �سبيهة  الغوتابر�سا مادة  عازلة،  قفازات 
عازلة، اوراق من ال�سليلوز امل�ستخل�س لي�ست للتغليف، ورق عازل، ان�سجة عازلة، ورني�س 
عازل، مواد عازلة للرطوبة فـي املباين، رقائق معدنية للعزل، دهانات عازلة، �سوف خبث 
ال�سجر  ع�سارة  مطاط،  لثى  للعزل،  الزجاج  عازل،�سوف  معدين  عازل،�سوف  معدين 
مطاطية  اكمام  لالنابيب،  معدنية  غري  اأغلفة  مالط،  القنب،  خراطيم  املطاط،انابيب 
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ورق  جزئيا،  معالج  اأو  خام  ميكا  للمفا�سل،  الت�سرب  منع  مركبات  الآلت،  اجزاء  حلماية 
ا�سب�ستو�س، اأغطية بال�ستيكية لي�ست للتغليف، و�سالت غري معدنية لالنابيب، خراطيم 
و�سل للم�سعات احلرارية فـي املركبات، راتنجات ا�سطناعية، منتجات �سبه معاجلة، حلقات 
اأغطية  للتغليف،  املطاط  من  واجربة،  مغلفات  اأكيا�س  املفلكنة،  الألياف  اأو  املطاط  من 
ا�سب�ستو�س، ان�سجة ا�سب�ستو�س، قما�س ا�سب�ستو�س، اغلفة ا�سب�ستو�س، �سمامات من املطاط 
ال�سكك  لق�سبان  عوازل  للح�سو،  لي�ست  ف�سكوزية  �سفائح  املفلكنة،  الألياف  اأو  الهندي 
احلديدية، اربطة ل�سقة بخالف القرطا�سية ولي�ست لغايات طبية اأو منزلية، لوازم غري 
معدنية لأنابيب الهواء امل�سغوط، كرتون ا�سب�ستو�س، األياف من احلرير ال�سخري الناعم 
�سخري،اأ�سرطة  حرير  ا�سب�ستو�س  لالأنابيب،  معدنية  غري  تقوية  مواد  )ا�سب�ستو�س(، 
اأو منزلية، م�سدات مطاطية،  لغايات طبية  ولي�ست  القرطا�سية  الل�سق بخالف  تلقائية 
لغري  كربونية،  الياف  الن�سيجي،  ال�ستخدام  لغري  مطاطية،  خيوط  للكبالت،  عوازل 
للتيار  الرئي�سية  للم�سادر  عوازل  معاجلة،  �سبه  بال�ستيكية  مواد  الن�سيجي،  ال�ستخدام 
الكهربائي، عوازل، قوالب مطاط �سلد غري مرن، مواد تغليف تعبئة اأو �سد، من املطاط 
اأو اللدائن، الياف بال�ستيكية، لغري ال�ستخدام الن�سيجي، الياف زجاجية للعزل، ان�سجة 
الن�سيجي،  ال�ستخدام  للعزل، خيوط من مواد بال�ستيكية، لغري  الزجاجية  اللياف  من 
مواد تر�سيح رغوات �سبه معاجلة اأو اغ�سية بال�ستيكية،اأ�سرطة عازلة، حواجز عائمة ل�سد 
مواد التلوث، مواد مطاطية لتلبي�س الإطارات، ل�سقات عازلة، اأغطية بال�ستيكية لأغرا�س 

زرعية، دعائم ا�سفنجية لتن�سيق الزهور منتجات �سبه م�سغولة،مطاط �سائل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/13
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147320
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

يان�سون  يان�سون،  لوز،  عجينة  توابل،با�ستا،  بحرية  اأع�ساب 
امليالد، منقوعات غري  اأ�سجار عيد  جنمي، حلويات لتزيني 

طبية، منكهات للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل بودرة، خبز بدون خمرية، ملح 
حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط،ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت،حلويات 
بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري محم�س، م�ستح�سرات 
كارميل  املخللة،  الكرب  نبات  تابل،براعم  قرفة  كعك،  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية 
بدائل  برية  هندباء  طبية،  لغايات  لي�ست  علكة  احلبوب،  بهار،م�ستح�سرات  �سكاكر،كري 
للقهوة،�ساي، �سوكولتة، مرزبانية، كب�س قرنفل تابل،توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب 
بانكيك،خال�سات  محالة  فطائر  بوظة،  املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف  الذرة،م�ستح�سرات 
العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي  والزيوت  الغذائية عد اخلال�سات الثريية  للمواد 
الغذائية، كركم، محليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام،  املواد 
دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح، ن�سا للطعام، 
خمائر للعجني، اأقرا�س �سكرية حلويات،بتي فور كعك،�سكر، منكهات للكعك بخالف الزيوت 
ال�ساحلة  املثلجات  متا�سك  تابل،عوامل  زجنبيل  كعك،  عجينة  كعك،  م�سحوق  العطرية، 
دابوق  الطهي،  املنع�سة، جلوكوز لأغرا�س  للمركبات  ثلج  اأو �سناعي،  ثلج طبيعي  لالأكل، 
غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة،م�سروبات 
تخمري،  مواد  م�سروبات�سوكولتةباحلليب،  باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو 
ذرة محم�سة،  ذرة مطحونة،  ال�سجق، معكرون معجنات،معكرونة،  خمرية، مواد متا�سك 
�سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�س  امللت،  �سكر  مالتوز  خبز، 
مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة،فطائر، �سعري مطحون، �سندوي�سات، 
فلفل،  توابل،بيتزا،  فلفل  افرجي،  خبز  بالزبدة،  ب�سكويت  حلويات،معجنات،  حلوى  قطع 
دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز،رافيويل، �سو�س حلويات، اأرز، زعفران 
مثلجات،�سباغيتي معكرونة  �سربات  �سميد،  الكرف�س،  توابل،نكهة  �سل�سات  �ساغو،  توابل، 
رفيعة،تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، 
حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  نودلز،فطائر  �سعريية  للفانيال،  بديل  فانيلني 
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لوز، حلويات  املثلجات، حلوى  ل�سنع  املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق  للغايات 
الزيوت  بخالف  للم�سروبات  منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول 
دقيق  �سوفان،  رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية، 
اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  البرية،  حلويات،خل  �سو�س  اأ�سابع  �سوفان، 
منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكولتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو، 
حبوب،الت�ساوت�ساو توابل،ك�سك�س �سميد،خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت 
ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة من الفواكه اأو 
اخل�سار بهار،هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر 
للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�س، ك�سرتد، هالميات جلي، 
فواكه حلويات،مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة،اأقرا�س اأرز، 
�سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات مثلجة،مقبالت هندية توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك 
ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، حالوة طحينية، 
تورتات مح�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب ال�سويا 
توبل،اأطعمة خفيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفيفة موؤ�س�سة على الأرز، لب الذرة، دقيق 
لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب محفوظة، الوجبات اجلاهزة القائمة على 
�سكريات،كولي�س   ) بال�سكر جممد،مو�س�سوكولتة-،املو�س )حلوى  املعكرونة، كيك مغطى 
)فواكه ( �سل�سات، مرق تخليل يو�سع فيه اللحم اأو ال�سمك، باجلنب ال�سندوي�سات،بي�ستو 
�سو�س،حلم اخلنزير ال�سقيل، بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل،بذور القمح لأغرا�س 
الإ�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة التارتار لأغرا�س الطهي، 
نخيلي،  �سكر  احلبوب،  من  لوح  املعكرونة،  �سل�سلة  الطهي،  لأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات 
بيلميني عجائن مح�سية   pastry dough ،عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي
مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكولتة  حلي  باللحم، 
بال�سوكولتة، اأرز باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار،باوزي كعكات مح�سية، عجينة اأرز 
لغايات مطبخية، جياوزي فطائر مح�سية، رامن طبق ياباين من املعكرونة، اأوكونومياكي 
فطائر يابانية ماحلة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�س، جيمباب 
طبق كوري من الأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، 
محليات  الأغاف  �سراب  دقيق،  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  على  معجون�سوكولتةيحتوي 
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طبيعية،تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جمفدة مكونها الأ�سا�سي الأرز، اأطباق جمفدة 
اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  الأ�سا�سي  مكونها 
مخلوط باخل�سراوات وحلم البقر،اأونيجريي كرات اأرز،اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات 
توابل،مخلالت  ال�سم�سم  بذور  كتوابل،  ت�ستخدم  معاجلة  بذور  ثلج،  مكعبات  دوغ،  الهوت 
�سوداء،  حنطة  برغل،  معاجلة،  كينوا،  حبوب  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من  م�سنعة 
معاجلة، طحني احلنطة ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات،�سل�سة التفاح بهارات،قطع 
ب�سكويت  حلويات،�سينبي  البطاطا،ب�سطيلة  من  م�سنوع  خبز  لومبري  محم�س،  خبز 
الذرة،كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة، �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء 
اأودون،  النف�س، �سعريية معكرونة،  النف�س، علكة لإنعا�س  النعناع لإنعا�س  املحالة، �سكاكر 
اآ�سيوي  �سعريية معكرونة، �سوبا، خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، لك�سا )ح�ساء 
من املعكرونة حار(، كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة 
ال�سوكولتة اأو غريها.، كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكولتة، �ساي من اأع�ساب 
البحر، كرميا محروقة، عجائن للقلي، رقائق ورقية �ساحلة لالأكل، كرات جوز الهند )نوع 
من احللويات(، كب�سولت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة 
جممدة، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�س )توابل(، 

عجينة الزجنبيل )مطيبات(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/13
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147321
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جيالتني  للطعام،  طحالب  خال�سات  للطعام،  بي�س  زلل 
هالم، للطعام، دهون �ساحلة لالأكل، �سمك الأن�سوفة غري 

احلي، زبدة الفول ال�سوداين، زبدة، زبدة لب ال�سوكولتة، زبدة جوز الهند، كرمية الزبدة، 
زلل بي�س، مهلبية �سوداء، مرق، م�ستح�سرات لعداد مرق اللحم، كافيار، فواكه محفوظة، 
حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، مخلل امللفوف، جوز هند جمفف، زيت لفت للطعام، 
مركزات املرق، مربيات، فواكه جممدة، �سوربات، زبيب، خيار مخلل، خ�سراوات محفوظة، 
خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، زيوت للطعام، ق�سدة منتجات األبان،جبنة، فواكه 
�سمك  حي،�سرائح  غري  البحر  جراد  حليب،  حية،متور،  غري  ق�سريات  كروكيت،  مثلجة، 
جلي،  هالم  مطبوخة،  العجل،فواكه  معدة  غ�ساء  من  اللنب  خمرية  فيليه،اأنفحة  طرية 
الفواكه، لب فواكه، حلوم، �سمك غري حي،جلي هالم، للطعام، هالم حلوم، حلوم ال�سيد 
ميتة،مربى زجنبيل، فول �سويا محفوظ للطعام، مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، 
�سمك ف�سيخ، �سرطانات بحرية غري حية،زيت ذرة للطعام، زيت لب النخيل للطعام، زيت 
جنبون،�سفار  املقدد  اخلنزير  فخد  حلم  للطعام،  ال�سمك  غراء  حي،  غري  محار  �سم�سم، 
بي�س، لنب رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، خال�سات 
حلوم، كفري م�سروب من احلليب، كومي�س م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يكون 
احلليب هو ال�سائد فيها، لنب مخي�س، منتجات احلليب، جراد البحر ال�سائك غري حي،حلم 
خنزير مملح، عد�س محفوظ، �سمن نباتي، مربى فواكه، نخاع عظم احليوانات للطعام، 
البحر غري احلي، زيت نخيل للطعام، مك�سرات مح�سرة،  بلح  اأ�سماك ق�سرية غري حية، 
زيتون  زيت  محفوظ،  زيتون  محفوظ،  ب�سل  الكبد،  حلم  عجينة  م�سحوق،  بي�س  بي�س، 
للطعام، زيت عظام معد لالأكل، بكتني لأغرا�س الطهي، مخلالت، بازلء محفوظة، �سجق، 
دهن  خ�سراوات،  �سلطات  بندورة،  معجون  ال�سوربة،  لعداد  م�ستح�سرات  مملحة،  حلوم 
خنزير، �سلطات فواكه، �سردين، �سلمون، دهن ما�سية للطعام، �سمك تونا، ع�سري بندورة 
للطبخ، زيت دوار ال�سم�س للطعام، كرو�س معدة،كماأة محفوظة، حلوم دواجن غري حية، 
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ق�سور فواكه، اأمالح جينيه لأغرا�س الطهي، لوز مطحون، فول �سوداين مح�سر، فطور 
محفوظة، دهن جوز الهند، زيت جوز الهند للطعام، بقول محفوظة، حلم الكبد، منتجات 
غذائية من ال�سمك، رقائق فواكه، حلزون �سدفـي غري حي، فواكه محفوظة فـي الكحول، 
غبار طلع معد كمادة غذائية، قريد�س غري حي، �سمك محفوظ، حلوم محفوظة، جمربي 
حلم  مخفوقة،  مخمر،ق�سدة  �سويا  فول  لال�ستهالك،توفو  احللزون  بي�س  حي،  غري 
خنزير، بي�س �سالح لالأكل، �سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، فواكه معلبة، 
حلوم معلبة، فطائر بطاطا مقلية، �سمك مملح، خيار البحر غري احلي، �سرنقات دودة القز 
الب�سري، خ�سراوات معلبة، عجينة �سجق، رقائق بطاطا، هري�س تفاح، توت  لال�ستهالك 
�سبهوان  احلم�س،  معجونة  ال�سم�سم،حم�س  بذور  عجينة  طحينة  بال�سكر،  مطبوخ  بري 
اأ�سا�سها الفواكه، روب اللنب، اأطعمة خ�سار مخمرة كم�سي، لنب  محفوظ، اأطعمة خفيفة 
�سويا، حليب مخفوق، اأجفار فلفل محفوظ، بذور عباد ال�سم�س املح�سرة، مو�س )�سمك (، �سراب 
البي�س غري الكحويل، مو�س من اخل�سراوات،تفريخ الأ�سماك املح�سرة، بذور مح�سرة، 
الكتان  بذر  زيت  زليل،  حليب   ،) )محفوظ  ثوم  الب�سري،  لال�ستهالك  املعد  فريا  األوة 
 ) الطهي، خمائر )احلليب  لي�ستني لأغرا�س  الد�سم،  البطاطا قليلة  معد لالأكل، رقائق 
ريازنكا حليب مختمر  �سميتانا ق�سدة محم�سة،  الطهي، خ�ساف، حليب مركز،  لأغرا�س 
باذجنان،  عجينة  كو�سى،  عجينة  طماطم،  مركز  محم�س،  حليب  برو�ستكفا�سا  مطهو، 
الأرز،  لنب  املطبخي،  لال�ستعمال  اللوز  لنب  املطبخي،  لال�ستعمال  ال�سوداين  الفول  لنب 
بولغوجي  ياكيتوري،  جمفف،  حليب  املعاجلة،  الفواكه  من  حت�سريات  م�سرب،  خر�سوف 
طبق كوري من حلم البقر،مك�سرات م�سكرة، مك�سرات منكهة، بندق معالج، توت، محفوظ، 
غواكامويل هري�س اأفوكادو، حلقات الب�سل، فالفل، ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي، 
حلم جمفد، حليب ال�سوفان، كرمي اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات جمفدة، زيت بكر ممتاز، 
اإ�سكامول يرقات منل مح�سرة �ساحلة لالأكل، ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل، ذرة حلوة 
اأ�سا�سها بطاطا، نقانق للهوت دوغ، نقانق  اأ�سا�سه مك�سرات، فطائر  غري معاجلة، معجون 
للكورن دوغ، زيت فول ال�سويا للطعام، بدائل احلليب، حليب اللوز، حليب الفول ال�سوداين، 
حليب جوز الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز 

-124-



اجلريدة الر�سمية العدد )1404(

الهند، حليب الأرز لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها 
حليب الفول ال�سوداين، اأكيا�س جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق، كليبفي�س �سمك القد اململح 
واملجفف،فطائر جنب القري�س املقلية، معجون ع�سري الفواكه، يوبا ق�سور جبنة التوفو، 
على  يعتمد  مح�سر  مغربي  )طبق  طاجني  التوفو،  جبنة  اأقرا�س  ال�سويا،  فول  اأقرا�س 
اللحم اأو ال�سمك اأو اخل�سار(، التيمبه هو منتج م�سنوع من فول ال�سويا املخمر له رائحة 
ترابية، �ساتيه )طبق جنوب �سرق اآ�سيا من اللحم امل�سوي على �سيخ(، اخل�سراوات املح�سرة، 
الفواكه املح�سرة، راتاتوي )طبق فرن�سي ريفـي مكون من جمموعة خ�سار(، حلم البط 
املكبو�س، نقانق �سجق، بودينغ ابي�س )نوع من احللوى(، ح�ساء الفا�سولياء البي�ساء مع 
اللحم، طبق األزا�سي من امللفوف املعلبة يرافقه ال�سجق والبطاطا، فطائر البطاطا املب�سورة.، 
مركزات  للطهي،  اخل�سار  على  تعتمد  مركزات  باللحم،  املح�سوة  امللفوف  لفائف  العجة، 
تعتمد على الفواكه للطهي، عجائن للخبز تعتمد على اخل�سار، غذاء هالمي ي�ستخدم فـي 
بالربوتينات، اجلنب  الطازج والغني  الكوارك  الرخويات غري احلية، جنب  الطهي،  عملي 
املنزيل، م�سروبات تعتمد على حم�س اللبنيك، الزهور املجففة ال�ساحلة لالأكل، الزجنبيل 

املتبلور )املطبوخ بال�سكر(، الزجنبيل املحفوظ، الزجنبيل املكبو�س اأو املخلل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147322
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

يان�سون  يان�سون،  لوز،  عجينة  توابل،با�ستا،  بحرية  اأع�ساب 
غري  منقوعات  امليالد،  عيد  اأ�سجار  لتزيني  حلويات  جنمي، 
توابل  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات  طبية، 

بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، قر�سلة بق�سماط،ب�سكويت، ب�سكويت 
كاكاو،  بان،  الوفل، خبز  �سكرية، كعك  بالنعناع، حلويات  امللت،حلويات  املنبت  ال�سعري  من 
قرفة  كعك،  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  محم�س،  غري  بن  قهوة، 
علكة  احلبوب،  بهار،م�ستح�سرات  �سكاكر،كري  كارميل  املخللة،  الكرب  نبات  تابل،براعم 
لي�ست لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة،�ساي، �سوكولتة، مرزبانية، كب�س قرنفل 
تابل،توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة،م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، 
بوظة، فطائر محالة بانكيك،خال�سات للمواد الغذائية عد اخلال�سات الثريية والزيوت 
العطرية، ملح، عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية، كركم، محليات طبيعية، بهارات، خبز 
زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق البقول، دقيق ذرة، دقيق اخلردل، دقيق ال�سعري، 
دقيق �سويا، طحني قمح، ن�سا للطعام، خمائر للعجني، اأقرا�س �سكرية حلويات،بتي فور 
كعك،�سكر، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، م�سحوق كعك، عجينة كعك، زجنبيل 
للمركبات  ثلج  �سناعي،  اأو  طبيعي  ثلج  لالأكل،  ال�ساحلة  املثلجات  متا�سك  تابل،عوامل 
برغل  الغذائية،  لل�سناعات  معد  غلوتني،  دابوق  الطهي،  لأغرا�س  جلوكوز  املنع�سة، 
للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة،م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، 
معكرون  ال�سجق،  متا�سك  مواد  خمرية،  تخمري،  مواد  باحلليب،  �سوكولتة  م�سروبات 
معجنات،معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة محم�سة، خبز، مالتوز �سكر امللت،دب�س للطعام، قطر 
نودلز معكرونة  الطيب،  �سعري مق�سر، خردل، جوز  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر، 
ب�سكويت  معجنات،  حلويات،  حلوى  قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  رقيقة،فطائر، 
بالزبدة، خبز افرجي، فلفل توابل،بيتزا، فلفل، دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز 
اأو اجلوز،رافيويل، �سو�س حلويات، اأرز، زعفران توابل،�ساغو، �سل�سات توابل،نكهة الكرف�س، 
كيك  تورتات  التابيوكا،  دقيق  رفيعة،تابيوكا،  معكرونة  مثلجات،�سباغيتي  �سربات  �سميد، 
بالفواكه،منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية نودلز،فطائر 

-126-



اجلريدة الر�سمية العدد )1404(

حلم، معجنات مقطعة، مطريات حلوم للغايات املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق 
العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع 
طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية،  الزيوت  بخالف  للم�سروبات  منكهات 
اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�س حلويات،خل البرية، م�سروبات 
اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكولتة، بن ا�سطناعي، 
ال�سعري  �سميد،خال�سة  توابل،ك�سك�س  حبوب،الت�ساوت�ساو  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر 
لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري،  لال�ستهالك  ملت،  منبت  �سعري  للطعام،  امللت،  املنبت 
الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  بهار،هالم  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري، 
مايونيز،  طماطم،  �سل�سات  �سو�سي،  للطبخ،  بحر  ماء  طبية،  لغايات  امل�ستخدم  بخالف 
م�سنوعة  حلوى  حلويات،مو�سلي  فواكه  جلي،  هالميات  ك�سرتد،  ه�س،  رقيق  ب�سكويت 
اأرز، �سل�سة �سويا، لنب جممد حلويات  من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة،اأقرا�س 
مثلجة،مقبالت هندية توابل،فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها 
ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، حالوة طحينية، تورتات مح�سوة باملربى اأو الفاكهة 
على  قائمة  خفيفة  توبل،اأطعمة  ال�سويا  حب  معجون  اللحم،  مرق  �سل�سة  املقبالت،  اأو 
الذرة، م�سحوق خبازة،  لب  دقيق  الذرة،  لب  الأرز،  موؤ�س�سة على  اأطعمة خفيفة  احلبوب، 
مغطى  كيك  املعكرونة،  على  القائمة  اجلاهزة  الوجبات  محفوظة،  اأع�ساب  خبازة،  �سودا 
بال�سكر جممد،مو�س�سوكولتة- املو�س )حلوى ( �سكريات، كولي�س )فواكه ( �سل�سات، مرق 
اخلنزير  �سو�س،حلم  ال�سندوي�سات،بي�ستو  باجلنب  ال�سمك،  اأو  اللحم  فيه  يو�سع  تخليل 
الإ�ستهالك  لأغرا�س  القمح  توابل،بذور  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل، 
اإ�سافات  الطهي،  لأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني،  الغنية  احلبوب  ق�سبان  الب�سري، 
الغلوتني لأغرا�س الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من احلبوب، �سكر نخيلي، عجني، ورد 
اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي، pastry dough بيلميني عجائن مح�سية باللحم، حلي 
بال�سوكولتة،  مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكولتة 
لغايات  اأرز  مح�سية،عجينة  كعكات  بهار،باوزي  مفروم  ثوم  جوز،  طحائن  باللنب،  اأرز 
مطبخية، جياوزي فطائر مح�سية،رامن طبق ياباين من املعكرونة،اأوكونومياكي فطائر 
يابانية ماحلة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، بوريتو�س، جيمباب طبق 
ال�سوكولتة،  اأ�سا�سه  معجون  لالأكل،  �سالح  اأرز  ورق  لالأكل،  �سالح  ورق  الأرز،  من  كوري 
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محليات  الأغاف  �سراب  دقيق،  اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات،  على  معجون�سوكولتةيحتوي 
طبيعية، تزيني الطعام بطبقة براقة، اأطباق جمفدة مكونها الأ�سا�سي الأرز، اأطباق جمفدة 
اأرز  بيبيمباب  احلليب،  مربى  البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  الأ�سا�سي  مكونها 
مخلوط باخل�سراوات وحلم البقر،اأونيجريي كرات اأرز،اأرز �سريع التح�سري، �سندوي�سات 
توابل،مخلالت  ال�سم�سم  بذور  كتوابل،  ت�ستخدم  معاجلة  بذور  ثلج،  مكعبات  دوغ،  الهوت 
�سوداء،  حنطة  برغل،  معاجلة،  كينوا،  حبوب  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من  م�سنعة 
بهارات،  التفاح  بهارات،�سل�سة  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء،  احلنطة  طحني  معاجلة، 
قطع خبز محم�س، لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، ب�سطيلة حلويات، �سينبي ب�سكويت 
الذرة، كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة،�سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء 
اأودون،  النف�س، �سعريية معكرونة،  النف�س، علكة لإنعا�س  النعناع لإنعا�س  املحالة، �سكاكر 
اآ�سيوي  �سعريية معكرونة، �سوبا، خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، لك�سا )ح�ساء 
من املعكرونة حار(، كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة 
ال�سوكولتة اأو غريها.، كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكولتة، �ساي من اأع�ساب 
البحر، كرميا محروقة، عجائن للقلي، رقائق ورقية �ساحلة لالأكل، كرات جوز الهند )نوع 
من احللويات(، كب�سولت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة 
جممدة، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات، معجون اأو هري�س )توابل(، 

عجينة الزجنبيل )مطيبات(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/13
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 3629 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147323
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

جيالتني  للطعام،  طحالب  خال�سات  للطعام،  بي�س  زلل 
الأن�سوفة غري  هالم، للطعام، دهون �ساحلة لالأكل، �سمك 
ال�سوكولتة،  لب  زبدة  زبدة،  ال�سوداين،  الفول  زبدة  احلي، 

لعداد  م�ستح�سرات  مرق،  �سوداء،  مهلبية  بي�س،  زلل  الزبدة،  كرمية  الهند،  جوز  زبدة 
مرق اللحم، كافيار، فواكه محفوظة، حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، مخلل امللفوف، 
�سوربات،  جممدة،  فواكه  مربيات،  املرق،  مركزات  للطعام،  لفت  زيت  جمفف،  هند  جوز 
زبيب، خيار مخلل، خ�سراوات محفوظة، خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، زيوت 
حية،متور،  غري  ق�سريات  كروكيت،  مثلجة،  فواكه  األبان،جبنة،  منتجات  ق�سدة  للطعام، 
غ�ساء  من  اللنب  خمرية  فيليه،اأنفحة  طرية  �سمك  حي،�سرائح  غري  البحر  جراد  حليب، 
معدة العجل، فواكه مطبوخة، هالم جلي، الفواكه، لب فواكه، حلوم، �سمك غري حي،جلي 
هالم، للطعام، هالم حلوم، حلوم ال�سيد ميتة،مربى زجنبيل، فول �سويا محفوظ للطعام، 
مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، مخاليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز، �سمك 
ف�سيخ، �سرطانات بحرية غري حية،زيت ذرة للطعام، زيت لب النخيل للطعام، زيت �سم�سم، 
محار غري حي، غراء ال�سمك للطعام، حلم فخد اخلنزير املقدد جنبون،�سفار بي�س، لنب 
رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، خال�سات حلوم، كفري 
هو  احلليب  يكون  احلليب  احلليب،م�سروبات  من  م�سروب  احلليب،كومي�س  من  م�سروب 
ال�سائد فيها، لنب مخي�س، منتجات احلليب، جراد البحر ال�سائك غري حي،حلم خنزير 
اأ�سماك  مملح، عد�س محفوظ، �سمن نباتي، مربى فواكه، نخاع عظم احليوانات للطعام، 
ق�سرية غري حية، بلح البحر غري احلي، زيت نخيل للطعام، مك�سرات مح�سرة، بي�س، بي�س 
زيت  للطعام،  زيتون  زيت  محفوظ،  زيتون  محفوظ،  ب�سل  الكبد،  حلم  عجينة  م�سحوق، 
عظام معد لالأكل، بكتني لأغرا�س الطهي، مخلالت، بازلء محفوظة، �سجق، حلوم مملحة، 
م�ستح�سرات لعداد ال�سوربة، معجون بندورة، �سلطات خ�سراوات، دهن خنزير، �سلطات 
فواكه، �سردين، �سلمون، دهن ما�سية للطعام، �سمك تونا، ع�سري بندورة للطبخ، زيت دوار 
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ال�سم�س للطعام، كرو�س معدة،كماأة محفوظة، حلوم دواجن غري حية، ق�سور فواكه، اأمالح 
جينيه لأغرا�س الطهي، لوز مطحون، فول �سوداين مح�سر، فطور محفوظة، دهن جوز 
الهند، زيت جوز الهند للطعام، بقول محفوظة، حلم الكبد، منتجات غذائية من ال�سمك، 
رقائق فواكه، حلزون �سدفـي غري حي، فواكه محفوظة فـي الكحول، غبار طلع معد كمادة 
بي�س  حي،  غري  جمربي  محفوظة،  حلوم  محفوظ،  �سمك  حي،  غري  قريد�س  غذائية، 
احللزون لال�ستهالك،توفو فول �سويا مخمر،ق�سدة مخفوقة، حلم خنزير، بي�س �سالح 
لالأكل، �سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، فواكه معلبة، لنب اللوز لال�ستعمال 
املطبخي، حلوم معلبة، فطائر بطاطا مقلية، �سمك مملح، خيار البحر غري احلي، �سرنقات 
رقائق بطاطا، هري�س  �سجق،  الب�سري، خ�سراوات معلبة، عجينة  القز لال�ستهالك  دودة 
تفاح، توت بري مطبوخ بال�سكر، طحينة عجينة بذور ال�سم�سم،حم�س معجونة احلم�س، 
مخمرة  خ�سار  اأطعمة  اللنب،  روب  الفواكه،  اأ�سا�سها  خفيفة  اأطعمة  محفوظ،  �سبهوان 
املح�سرة،  ال�سم�س  عباد  بذور  محفوظ،  فلفل  اأجفار  مخفوق،  حليب  �سويا،  لنب  كم�سي، 
الأ�سماك  اخل�سراوات،تفريخ  من  مو�س  الكحويل،  غري  البي�س  �سراب   ،) )�سمك  مو�س 
(، حليب  ثوم )محفوظ  الب�سري،  لال�ستهالك  املعد  األوة فريا  بذور مح�سرة،  املح�سرة، 
زليل، زيت بذر الكتان معد لالأكل، رقائق البطاطا قليلة الد�سم، لي�ستني لأغرا�س الطهي، 
خمائر )احلليب ( لأغرا�س الطهي، خ�ساف، حليب مركز، �سميتانا ق�سدة محم�سة،ريازنكا 
كو�سى،  عجينة  طماطم،  مركز  محم�س،  حليب  برو�ستكفا�سا  مطهو،  مختمر  حليب 
عجينة باذجنان، لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي، لنب الأرز، خر�سوف م�سرب، 
حت�سريات من الفواكه املعاجلة، حليب جمفف، ياكيتوري، بولغوجي طبق كوري من حلم 
البقر، مك�سرات م�سكرة، مك�سرات منكهة، بندق معالج، توت، محفوظ، غواكامويل هري�س 
الب�سل، فالفل، ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي، حلم جمفد، حليب  اأفوكادو،حلقات 
اإ�سكامول يرقات  اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات جمفدة، زيت بكر ممتاز،  ال�سوفان، كرمي 
منل مح�سرة �ساحلة لالأكل، ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل، ذرة حلوة غري معاجلة، 
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 
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الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند، حليب 
الأرز لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها حليب الفول 
واملجفف،  اململح  القد  �سمك  كليبفي�س  ال�سجق،  ل�سنع  اأنبوبية  جلدية  اأكيا�س  ال�سوداين، 
فطائر جنب القري�س املقلية، معجون ع�سري الفواكه، يوبا ق�سور جبنة التوفو،اأقرا�س فول 
ال�سويا، اأقرا�س جبنة التوفو، طاجني )طبق مغربي مح�سر يعتمد على اللحم اأو ال�سمك 
اأو اخل�سار(، التيمبه هو منتج م�سنوع من فول ال�سويا املخمر له رائحة ترابية، �ساتيه 
الفواكه  املح�سرة،  اخل�سراوات  �سيخ(،  على  امل�سوي  اللحم  من  اآ�سيا  �سرق  جنوب  )طبق 
املح�سرة، راتاتوي )طبق فرن�سي ريفـي مكون من جمموعة خ�سار(، حلم البط املكبو�س، 
نقانق �سجق، بودينغ ابي�س )نوع من احللوى(، ح�ساء الفا�سولياء البي�ساء مع اللحم، طبق 
األزا�سي من امللفوف املعلبة يرافقه ال�سجق والبطاطا، فطائر البطاطا املب�سورة.، العجة، 
لفائف امللفوف املح�سوة باللحم، مركزات تعتمد على اخل�سار للطهي، مركزات تعتمد على 
عملي  فـي  ي�ستخدم  هالمي  غذاء  اخل�سار،  على  تعتمد  للخبز  عجائن  للطهي،  الفواكه 
الطهي، الرخويات غري احلية، جنب الكوارك الطازج والغني بالربوتينات، اجلنب املنزيل، 
م�سروبات تعتمد على حم�س اللبنيك، الزهور املجففة ال�ساحلة لالأكل، الزجنبيل املتبلور 

)املطبوخ بال�سكر(، الزجنبيل املحفوظ، الزجنبيل املكبو�س اأو املخلل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147324
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

بيبيمباب اأرز مخلوط باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز �سريع التح�سري، 
ال�سم�سم  بذور  كتوابل،  ت�ستخدم  معاجلة  بذور  ثلج،  مكعبات  دوغ،  الهوت  �سندوي�سات 
برغل،  معاجلة،  كينوا،  حبوب  والبهارات،  املقطعة  اخل�سار  من  م�سنعة  توابل،مخلالت 
حنطة �سوداء، معاجلة، طحني احلنطة ال�سوداء، �سل�سة التوت الربي بهارات، �سل�سة التفاح 
حلويات،�سينبي  البطاطا،ب�سطيلة  من  م�سنوع  خبز  لومبري  محم�س،  خبز  بهارات،قطع 
ب�سكويت الذرة،كيم�سيجون فطائر من اخل�سراوات املخمرة،�سرائح بوظة من الفا�سولياء 
احلمراء املحالة، �سكاكر النعناع لإنعا�س النف�س، علكة لإنعا�س النف�س، �سعريية معكرونة، 
�سوبا، خبز بدون غلوتني، متر هندي )توابل(، لك�سا )ح�ساء  �سعريية معكرونة،  اأودون، 
اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة 
�ساي  بال�سوكولتة،  خبز  املعجنات(،  من  )نوع  كرو�سان  غريها.،  اأو  ال�سوكولتة  ب�سل�سة 
كرات  لالأكل،  �ساحلة  ورقية  رقائق  للقلي،  عجائن  محروقة،  كرميا  البحر،  اأع�ساب  من 
جوز الهند )نوع من احللويات(، كب�سولت القهوة اململوءة، ماء زهر الربتقال لال�ستعمال 
معجون  باملك�سرات،  املح�سوة  بي�ساء(  راحة  اأو  )حلوى  النوغات  جممدة،  بوظة  الغذائي، 
اأو هري�س )توابل(، عجينة الزجنبيل )مطيبات(، �سراب الأغاف محليات طبيعية،تزيني 
الطعام بطبقة براقة، اأطباق جمفدة مكونها الأ�سا�سي الأرز، اأطباق جمفدة مكونها الأ�سا�سي 
املعكرونة، اأع�ساب بحرية توابل،با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، يان�سون جنمي، حلويات لتزيني 
للطعام،  م�ستح�سرات منكهة  للقهوة،  امليالد، منقوعات غري طبية، منكهات  عيد  اأ�سجار 
بق�سماط،ب�سكويت،  قر�سلة  الغذائية،  املواد  حلفظ  ملح  خمرية،  بدون  خبز  بودرة،  توابل 
خبز  الوفل،  كعك  �سكرية،  حلويات  بالنعناع،  امللت،حلويات  املنبت  ال�سعري  من  ب�سكويت 
بان، كاكاو، قهوة، بن غري محم�س، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة، كعك، 
احلبوب،  م�ستح�سرات  بهار،  �سكاكر،كري  كارميل  املخللة،  الكرب  نبات  براعم  تابل،  قرفة 
علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، �سوكولتة، مرزبانية، كب�س 
الكرمية  الذرة،م�ستح�سرات لتكثيف  تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب  قرنفل 
اخلال�سات  عد  الغذائية  للمواد  بانكيك،خال�سات  محالة  فطائر  بوظة،  املخفوقة، 
محليات  كركم،  الغذائية،  املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح،  العطرية،  والزيوت  الثريية 
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ذرة، دقيق  البقول، دقيق  بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق  طبيعية، 
اأقرا�س  للعجني،  للطعام، خمائر  ن�سا  دقيق �سويا، طحني قمح،  ال�سعري،  دقيق  اخلردل، 
�سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، م�سحوق 
كعك، عجينة كعك، زجنبيل تابل، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو 
�سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز لأغرا�س الطهي، دابوق غلوتني، معد لل�سناعات 
الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة،م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات 
قهوة باحلليب، م�سروبات�سوكولتةباحلليب، مواد تخمري، خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، 
دب�س  امللت،  �سكر  ذرة محم�سة، خبز، مالتوز  ذرة مطحونة،  معكرون معجنات، معكرونة، 
للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، �سعري مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز 
معجنات،  حلويات،  حلوى  قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري  فطائر،  رقيقة،  معكرونة 
برالني  مهلبية،  بطاطا،  دقيق  فلفل،  توابل،بيتزا،  فلفل  افرجي،  خبز  بالزبدة،  ب�سكويت 
حلوى اللوز اأو اجلوز، رافيويل، �سو�س حلويات،اأرز، زعفران توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، 
نكهة الكرف�س، �سميد، �سربات مثلجات،�سباغيتي معكرونة رفيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، 
تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، فانيلني بديل للفانيال، �سعريية 
املنزلية، مثلجات �ساحلة  للغايات  نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة، مطريات حلوم 
بخالف  منكهات  �سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  املثلجات،  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل، 
الزيوت العطرية، منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية، �سوفان مطحون، �سوفان 
مق�سر، طعام اأ�سا�سه �سوفان، رقائق �سوفان، دقيق �سوفان، اأ�سابع �سو�س حلويات، خل البرية، 
ال�سوكولتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 
�سميد،  ك�سك�س  توابل،  حبوب،الت�ساوت�ساو  منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن 
�سمع  الب�سري،  لال�ستهالك  ملت،  منبت  �سعري  للطعام،  امللت،  املنبت  ال�سعري  خال�سة 
ملكي  هالم  بهار،  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري،  لال�ستهالك  نحل 
لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر للطبخ، �سو�سي، �سل�سات 
مو�سلي  حلويات،  فواكه  جلي،  هالميات  ك�سرتد،  ه�س،  رقيق  ب�سكويت  مايونيز،  طماطم، 
حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة،اأقرا�س اأرز، �سل�سة �سويا، لنب 
جممد حلويات مثلجة، مقبالت هندية توابل، فطائر �سينية، تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، 
م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، حالوة طحينية، تورتات مح�سوة 
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توبل،اأطعمة  ال�سويا  حب  معجون  اللحم،  مرق  �سل�سة  املقبالت،  اأو  الفاكهة  اأو  باملربى 
خفيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفيفة موؤ�س�سة على الأرز، لب الذرة، دقيق لب الذرة، 
م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب محفوظة، الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة، 
كيك مغطى بال�سكر جممد،مو�س�سوكولتة-، املو�س )حلوى ( �سكريات، كولي�س )فواكه -( 
�سل�سات، مرق تخليل يو�سع فيه اللحم اأو ال�سمك، باجلنب ال�سندوي�سات،بي�ستو �سو�س، 
لأغرا�س  القمح  توابل،بذور  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل،  اخلنزير  حلم 
الإ�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة التارتار لأغرا�س الطهي، 
نخيلي،  �سكر  احلبوب،  من  لوح  املعكرونة،  �سل�سلة  الطهي،  لأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات 
عجني، ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي، pastry dough بيلميني عجائن مح�سية 
مطلي  جوز  الكعك،  لتزيني  باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكولتة  حلي  باللحم، 
بال�سوكولتة، اأرز باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي كعكات مح�سية، عجينة اأرز 
لغايات مطبخية، جياوزي فطائر مح�سية، رامن طبق ياباين من املعكرونة، اأوكونومياكي 
فطائر يابانية ماحلة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة،بوريتو�س، جيمباب 
طبق كوري من الأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، 
معجون�سوكولتةيحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، م�سروبات اأ�سا�سها البابوجن، 

مربى احلليب.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/13
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147325
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

�ساحلة  دهون  للطعام،  هالم،  جيالتني  للطعام،  طحالب  خال�سات  للطعام،  بي�س  زلل 
ال�سوكولتة،  لب  زبدة  زبدة،  ال�سوداين،  الفول  زبدة  احلي،  غري  الأن�سوفة  �سمك  لالأكل، 
لعداد  م�ستح�سرات  مرق،  �سوداء،  مهلبية  بي�س،  زلل  الزبدة،  كرمية  الهند،  جوز  زبدة 
مرق اللحم، كافيار، فواكه محفوظة، حلوم مطبوخة، رقائق بطاطا مقلية، مخلل امللفوف، 
�سوربات،  جممدة،  فواكه  مربيات،  املرق،  مركزات  للطعام،  لفت  زيت  جمفف،  هند  جوز 
زبيب، خيار مخلل، خ�سراوات محفوظة، خ�سراوات مطبوخة، خ�سراوات جمففة، زيوت 
ق�سريات غري حية، متور،  فواكه مثلجة، كروكيت،  األبان، جبنة،  ق�سدة منتجات  للطعام، 
اللنب من غ�ساء  اأنفحة خمرية  فيليه،  �سمك طرية  البحر غري حي،�سرائح  حليب، جراد 
معدة العجل، فواكه مطبوخة، هالم جلي، الفواكه، لب فواكه، حلوم، �سمك غري حي،جلي 
هالم، للطعام، هالم حلوم، حلوم ال�سيد ميتة،مربى زجنبيل، فول �سويا محفوظ للطعام، 
مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، مخاليط حتتوي على دهن ل�سرائح اخلبز، �سمك 
ف�سيخ، �سرطانات بحرية غري حية،زيت ذرة للطعام، زيت لب النخيل للطعام، زيت �سم�سم، 
محار غري حي، غراء ال�سمك للطعام، حلم فخد اخلنزير املقدد جنبون، �سفار بي�س، لنب 
رائب، م�ستح�سرات �سوربة اخل�سراوات، ع�سري خ�سراوات للطبخ، خال�سات حلوم، كفري 
م�سروب من احلليب،كومي�س م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو 
ال�سائد فيها، لنب مخي�س، منتجات احلليب، جراد البحر ال�سائك غري حي، حلم خنزير 
اأ�سماك  مملح، عد�س محفوظ، �سمن نباتي، مربى فواكه، نخاع عظم احليوانات للطعام، 
بي�س،  مح�سرة،  مك�سرات  للطعام،  نخيل  زيت  احلي،  غري  البحر  بلح  حية،  غري  ق�سرية 
بي�س م�سحوق، عجينة حلم الكبد، ب�سل محفوظ، زيتون محفوظ، زيت زيتون للطعام، 
زيت عظام معد لالأكل، بكتني لأغرا�س الطهي، مخلالت، بازلء محفوظة، �سجق، حلوم 
مملحة، م�ستح�سرات لعداد ال�سوربة، معجون بندورة، �سلطات خ�سراوات، دهن خنزير، 
�سلطات فواكه، �سردين، �سلمون، دهن ما�سية للطعام، �سمك تونا، ع�سري بندورة للطبخ، زيت 
دوار ال�سم�س للطعام، كرو�س معدة،كماأة محفوظة، حلوم دواجن غري حية، ق�سور فواكه، 
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اأمالح جينيه لأغرا�س الطهي، لوز مطحون، فول �سوداين مح�سر، فطور محفوظة، دهن 
من  غذائية  منتجات  الكبد،  حلم  محفوظة،  بقول  للطعام،  الهند  جوز  زيت  الهند،  جوز 
ال�سمك، رقائق فواكه، حلزون �سدفـي غري حي، فواكه محفوظة فـي الكحول، غبار طلع 
معد كمادة غذائية، قريد�س غري حي، �سمك محفوظ، حلوم محفوظة، جمربي غري حي، 
بي�س احللزون لال�ستهالك، توفو فول �سويا مخمر، ق�سدة مخفوقة، حلم خنزير، بي�س 
�سالح لالأكل، �سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، فواكه معلبة، حلوم معلبة، 
فطائر بطاطا مقلية، �سمك مملح، خيار البحر غري احلي، �سرنقات دودة القز لال�ستهالك 
الب�سري، خ�سراوات معلبة، عجينة �سجق، رقائق بطاطا، هري�س تفاح، توت بري مطبوخ 
بال�سكر، طحينة عجينة بذور ال�سم�سم، حم�س معجونة احلم�س،�سبهوان محفوظ، اأطعمة 
حليب  �سويا،  لنب  كم�سي،  مخمرة  خ�سار  اأطعمة  اللنب،  روب  الفواكه،  اأ�سا�سها  خفيفة 
مخفوق، اأجفار فلفل محفوظ، بذور عباد ال�سم�س املح�سرة، مو�س )�سمك (، �سراب البي�س 
غري الكحويل، مو�س من اخل�سراوات، تفريخ الأ�سماك املح�سرة، بذور مح�سرة، األوة فريا 
الكتان معد لالأكل،  بذر  (، حليب زليل، زيت  ثوم )محفوظ  الب�سري،  املعد لال�ستهالك 
لأغرا�س   ) )احلليب  خمائر  الطهي،  لأغرا�س  لي�ستني  الد�سم،  قليلة  البطاطا  رقائق 
مطهو،  مختمر  حليب  ريازنكا  محم�سة،  ق�سدة  �سميتانا  مركز،  حليب  خ�ساف،  الطهي، 
برو�ستكفا�سا حليب محم�س، مركز طماطم، عجينة كو�سى، عجينة باذجنان، لنب الفول 
ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي، لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي، لنب الأرز، خر�سوف م�سرب، 
حت�سريات من الفواكه املعاجلة، حليب جمفف، ياكيتوري، بولغوجي طبق كوري من حلم 
البقر، مك�سرات م�سكرة، مك�سرات منكهة، بندق معالج، توت، محفوظ، غواكامويل هري�س 
اأفوكادو، حلقات الب�سل، فالفل، ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي، حلم جمفد، حليب 
اإ�سكامول يرقات  اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات جمفدة، زيت بكر ممتاز،  ال�سوفان، كرمي 
منل مح�سرة �ساحلة لالأكل، ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل، ذرة حلوة غري معاجلة، 
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، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز الهند، حليب 
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الأرز لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب اللوز، م�سروبات اأ�سا�سها حليب الفول 
واملجفف،  اململح  القد  �سمك  كليبفي�س  ال�سجق،  ل�سنع  اأنبوبية  جلدية  اأكيا�س  ال�سوداين، 
اأقرا�س  التوفو،  ق�سور جبنة  يوبا  الفواكه،  املقلية، معجون ع�سري  القري�س  فطائر جنب 
اأو  اأقرا�س جبنة التوفو، طاجني )طبق مغربي مح�سر يعتمد على اللحم  فول ال�سويا، 
ال�سمك اأو اخل�سار(، التيمبه هو منتج م�سنوع من فول ال�سويا املخمر له رائحة ترابية، 
�ساتيه )طبق جنوب �سرق اآ�سيا من اللحم امل�سوي على �سيخ(، اخل�سراوات املح�سرة، الفواكه 
املح�سرة، راتاتوي )طبق فرن�سي ريفـي مكون من جمموعة خ�سار(، حلم البط املكبو�س، 
نقانق �سجق، بودينغ ابي�س )نوع من احللوى(، ح�ساء الفا�سولياء البي�ساء مع اللحم، طبق 
األزا�سي من امللفوف املعلبة يرافقه ال�سجق والبطاطا، فطائر البطاطا املب�سورة.، العجة، 
لفائف امللفوف املح�سوة باللحم، مركزات تعتمد على اخل�سار للطهي، مركزات تعتمد على 
عملي  فـي  ي�ستخدم  هالمي  غذاء  اخل�سار،  على  تعتمد  للخبز  عجائن  للطهي،  الفواكه 
الطهي، الرخويات غري احلية، جنب الكوارك الطازج والغني بالربوتينات، اجلنب املنزيل، 
م�سروبات تعتمد على حم�س اللبنيك، الزهور املجففة ال�ساحلة لالأكل، الزجنبيل املتبلور 

)املطبوخ بال�سكر(، الزجنبيل املحفوظ، الزجنبيل املكبو�س اأو املخلل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147328
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

لنب الفول ال�سوداين لال�ستعمال املطبخي، لنب اللوز لال�ستعمال املطبخي، بي�س احللزون 
لالأكل،  �سالح  بي�س  خنزير،  حلم  مخفوقة،  مخمر،ق�سدة  �سويا  فول  لال�ستهالك،توفو 
�سمك معلب، دقيق �سمك لال�ستهالك الب�سري، فواكه معلبة، حلوم معلبة، فطائر بطاطا 
الب�سري،  لال�ستهالك  القز  دودة  �سرنقات  احلي،  غري  البحر  خيار  مملح،  �سمك  مقلية، 
بال�سكر،  تفاح، توت بري مطبوخ  خ�سراوات معلبة، عجينة �سجق، رقائق بطاطا، هري�س 
طحينة عجينة بذور ال�سم�سم،حم�س معجونة احلم�س، �سبهوان محفوظ، اأطعمة خفيفة 
مخفوق،  حليب  �سويا،  لنب  كم�سي،  مخمرة  خ�سار  اأطعمة  اللنب،  روب  الفواكه،  اأ�سا�سها 
غري  البي�س  �سراب  )�سمك(،  مو�س  املح�سرة،  ال�سم�س  عباد  محفوظ،بذور  فلفل  اأجفار 
الكحويل، مو�س من اخل�سراوات، تفريخ الأ�سماك املح�سرة، بذور مح�سرة، األوة فريا املعد 
لال�ستهالك الب�سري، ثوم )محفوظ (، حليب زليل، زيت بذر الكتان معد لالأكل، رقائق 
الطهي،  لأغرا�س  )احلليب(  خمائر  الطهي،  لأغرا�س  لي�ستني  الد�سم،  قليلة  البطاطا 
خ�ساف، حليب مركز، �سميتانا ق�سدة محم�سة،ريازنكا حليب مختمر مطهو، برو�ستكفا�سا 
حليب محم�س، مركز طماطم، عجينة كو�سى، عجينة باذجنان، لنب الأرز، خر�سوف م�سرب، 
حت�سريات من الفواكه املعاجلة، زلل بي�س للطعام، خال�سات طحالب للطعام، جيالتني 
هالم، للطعام، دهون �ساحلة لالأكل، �سمك الأن�سوفة غري احلي، زبدة الفول ال�سوداين، 
زبدة، زبدة لب ال�سوكولتة، زبدة جوز الهند، كرمية الزبدة، زلل بي�س، مهلبية �سوداء، 
مرق، م�ستح�سرات لعداد مرق اللحم، كافيار، فواكه محفوظة، حلوم مطبوخة، رقائق 
بطاطا مقلية، مخلل امللفوف، جوز هند جمفف، زيت لفت للطعام، مركزات املرق، مربيات، 
فواكه جممدة، �سوربات، زبيب، خيار مخلل، خ�سراوات محفوظة، خ�سراوات مطبوخة، 
كروكيت،  فواكه مثلجة،  األبان، جبنة،  ق�سدة منتجات  للطعام،  زيوت  خ�سراوات جمففة، 
ق�سريات غري حية، متور، حليب، جراد البحر غري حي،�سرائح �سمك طرية فيليه، اأنفحة 
فواكه،  لب  الفواكه،  فواكه مطبوخة، هالم جلي،  العجل،  غ�ساء معدة  اللنب من  خمرية 
حلوم، �سمك غري حي،جلي هالم، للطعام، هالم حلوم، حلوم ال�سيد ميتة،مربى زجنبيل، 
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فول �سويا محفوظ للطعام، مواد دهنية ل�سنع دهون �ساحلة لالأكل، مخاليط حتتوي 
للطعام،  ذرة  زيت  حية،  غري  بحرية  �سرطانات  ف�سيخ،  �سمك  اخلبز،  ل�سرائح  دهن  على 
ال�سمك للطعام، حلم فخد  النخيل للطعام، زيت �سم�سم، محار غري حي، غراء  زيت لب 
اخلنزير املقدد جنبون،�سفار بي�س، لنب رائب، حليب جمفف، ياكيتوري، بولغوجي طبق 
محفوظ،  توت،  معالج،  بندق  منكهة،  مك�سرات  م�سكرة،  مك�سرات  البقر،  حلم  من  كوري 
غواكامويل هري�س اأفوكادو، حلقات الب�سل، فالفل، ع�سري ليمون لال�ستعمال املطبخي، 
حلم جمفد، حليب ال�سوفان، كرمي اأ�سا�سه خ�سراوات، خ�سراوات جمفدة، زيت بكر ممتاز، 
اإ�سكامول يرقات منل مح�سرة �ساحلة لالأكل،ح�سرات غري حية �ساحلة لالأكل، ذرة حلوة 
اأ�سا�سها بطاطا، نقانق للهوت دوغ، نقانق  اأ�سا�سه مك�سرات، فطائر  غري معاجلة، معجون 
للكورن دوغ، زيت فول ال�سويا للطعام، بدائل احلليب، حليب اللوز، حليب الفول ال�سوداين، 
حليب جوز الهند، حليب جوز الهند لال�ستعمال املطبخي، م�سروبات اأ�سا�سها حليب جوز 
م�ستح�سرات  اللوز،  حليب  اأ�سا�سها  م�سروبات  املطبخي،  لال�ستعمال  الأرز  حليب  الهند، 
من  م�سروب  كفري  حلوم،  خال�سات  للطبخ،  خ�سراوات  ع�سري  اخل�سراوات،  �سوربة 
احلليب، كومي�س م�سروب من احلليب، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فيها، 
ال�سائك غري حي،حلم خنزير مملح، عد�س  البحر  لنب مخي�س، منتجات احلليب، جراد 
اأ�سماك ق�سرية غري  نباتي، مربى فواكه، نخاع عظم احليوانات للطعام،  محفوظ، �سمن 
حية، بلح البحر غري احلي، زيت نخيل للطعام، مك�سرات مح�سرة، بي�س، بي�س م�سحوق، 
عظام  زيت  للطعام،  زيتون  زيت  محفوظ،  زيتون  محفوظ،  ب�سل  الكبد،  حلم  عجينة 
مملحة،  حلوم  �سجق،  محفوظة،  بازلء  مخلالت،  الطهي،  لأغرا�س  بكتني  لالأكل،  معد 
م�ستح�سرات لعداد ال�سوربة، معجون بندورة، �سلطات خ�سراوات، دهن خنزير، �سلطات 
فواكه، �سردين، �سلمون، دهن ما�سية للطعام، �سمك تونا، ع�سري بندورة للطبخ، زيت دوار 
ال�سم�س للطعام، كرو�س معدة،كماأة محفوظة، حلوم دواجن غري حية، ق�سور فواكه، اأمالح 
جينيه لأغرا�س الطهي، لوز مطحون، فول �سوداين مح�سر، فطور محفوظة، دهن جوز 
الهند، زيت جوز الهند للطعام، بقول محفوظة، حلم الكبد، منتجات غذائية من ال�سمك، 
رقائق فواكه، حلزون �سدفـي غري حي، فواكه محفوظة فـي الكحول، غبار طلع معد كمادة 
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غذائية، قريد�س غري حي، �سمك محفوظ، حلوم محفوظة، جمربي غري حي، م�سروبات 
اأ�سا�سها حليب الفول ال�سوداين، اأكيا�س جلدية اأنبوبية ل�سنع ال�سجق، كليبفي�س �سمك القد 
جبنة  ق�سور  يوبا  الفواكه،  ع�سري  معجون  املقلية،  القري�س  جنب  واملجفف،فطائر  اململح 
التوفو، اأقرا�س فول ال�سويا، اأقرا�س جبنة التوفو، طاجني )طبق مغربي مح�سر يعتمد 
على اللحم اأو ال�سمك اأو اخل�سار(، التيمبه هو منتج م�سنوع من فول ال�سويا املخمر له 
رائحة ترابية، �ساتيه )طبق جنوب �سرق اآ�سيا من اللحم امل�سوي على �سيخ(، اخل�سراوات 
ريفـي مكون من جمموعة خ�سار(،  فرن�سي  راتاتوي )طبق  املح�سرة،  الفواكه  املح�سرة، 
الفا�سولياء  ح�ساء  احللوى(،  من  )نوع  ابي�س  بودينغ  �سجق،  نقانق  املكبو�س،  البط  حلم 
والبطاطا، فطائر  ال�سجق  يرافقه  املعلبة  امللفوف  األزا�سي من  اللحم، طبق  مع  البي�ساء 
البطاطا املب�سورة.، العجة، لفائف امللفوف املح�سوة باللحم، مركزات تعتمد على اخل�سار 
الفواكه للطهي، عجائن للخبز تعتمد على اخل�سار، غذاء  للطهي، مركزات تعتمد على 
هالمي ي�ستخدم فـي عملي الطهي، الرخويات غري احلية، جنب الكوارك الطازج والغني 
املجففة  الزهور  اللبنيك،  حم�س  على  تعتمد  م�سروبات  املنزيل،  اجلنب  بالربوتينات، 
الزجنبيل  املحفوظ،  الزجنبيل  بال�سكر(،  )املطبوخ  املتبلور  الزجنبيل  لالأكل،  ال�ساحلة 

املكبو�س اأو املخلل.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الكويت
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/13

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112

-140-



اجلريدة الر�سمية العدد )1404(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147330
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات :

اأع�ساب بحرية توابل، با�ستا، عجينة لوز، يان�سون، يان�سون جنمي، 
حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منقوعات غري طبية، منكهات 

املواد  توابل بودرة، خبز بدون خمرية، ملح حلفظ  للقهوة، م�ستح�سرات منكهة للطعام، 
الغذائية، قر�سلة بق�سماط، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، حلويات بالنعناع، 
حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري محم�س، م�ستح�سرات نباتية 
�سكاكر،  كارميل  املخللة،  الكرب  نبات  براعم  تابل،  قرفة  كعك،  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم 
كري بهار، م�ستح�سرات احلبوب، علكة لي�ست لغايات طبية، هندباء برية بدائل للقهوة، 
�ساي، �سوكولتة، مرزبانية، كب�س قرنفل تابل، توابل، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، 
م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر محالة بانكيك،خال�سات للمواد 
املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح،  العطرية،  والزيوت  الثريية  اخلال�سات  عد  الغذائية 
الغذائية، كركم، محليات طبيعية، بهارات، خبز زجنبيل، فلفل حلو، دقيق للطعام، دقيق 
للطعام،  ن�سا  ال�سعري، دقيق �سويا، طحني قمح،  ذرة، دقيق اخلردل، دقيق  البقول، دقيق 
خمائر للعجني، اأقرا�س �سكرية حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف الزيوت 
ال�ساحلة  املثلجات  تابل، عوامل متا�سك  العطرية، م�سحوق كعك، عجينة كعك، زجنبيل 
دابوق  الطهي،  املنع�سة، جلوكوز لأغرا�س  للمركبات  ثلج  اأو �سناعي،  ثلج طبيعي  لالأكل، 
غلوتني، معد لل�سناعات الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة،م�سروبات 
تخمري،  مواد  م�سروبات�سوكولتةباحلليب،  باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو 
خمرية، مواد متا�سك ال�سجق، معكرون معجنات، معكرونة، ذرة مطحونة، ذرة محم�سة، 
�سعري  نحل،  ع�سل  للحلويات،  نعناع  ال�سكر،  قطر  للطعام،  دب�س  امللت،  �سكر  مالتوز  خبز، 
مق�سر، خردل، جوز الطيب، نودلز معكرونة رقيقة، فطائر، �سعري مطحون، �سندوي�سات، 
قطع حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، خبز افرجي، فلفل توابل، بيتزا، فلفل، 
دقيق بطاطا، مهلبية، برالني حلوى اللوز اأو اجلوز، رافيويل، �سو�س حلويات، اأرز، زعفران 
توابل، �ساغو، �سل�سات توابل، نكهة الكرف�س، �سميد، �سربات مثلجات، �سباغيتي معكرونة 
رفيعة، تابيوكا، دقيق التابيوكا، تورتات كيك بالفواكه، منكهات الفانيال لغايات مطبخية، 
حلوم  مطريات  مقطعة،  معجنات  حلم،  فطائر  نودلز،  �سعريية  للفانيال،  بديل  فانيلني 
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لوز، حلويات  املثلجات، حلوى  ل�سنع  املنزلية، مثلجات �ساحلة لالأكل، م�ساحيق  للغايات 
الزيوت  بخالف  للم�سروبات  منكهات  العطرية،  الزيوت  بخالف  منكهات  �سوداين،  فول 
دقيق  �سوفان،  رقائق  �سوفان،  اأ�سا�سه  طعام  مق�سر،  �سوفان  مطحون،  �سوفان  العطرية، 
اأ�سا�سها  القهوة، م�سروبات  اأ�سا�سها  البرية، م�سروبات  اأ�سابع �سو�س حلويات، خل  �سوفان، 
منتجات  رقائق  لالأكل،  �سكاكر  ا�سطناعي،  بن  ال�سوكولتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو، 
حبوب،الت�ساوت�ساو توابل، ك�سك�س �سميد، خال�سة ال�سعري املنبت امللت، للطعام، �سعري منبت 
ملت، لال�ستهالك الب�سري، �سمع نحل لال�ستهالك الب�سري، توابل م�سنعة من الفواكه اأو 
اخل�سار بهار، هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية، ماء بحر 
للطبخ، �سو�سي، �سل�سات طماطم، مايونيز، ب�سكويت رقيق ه�س، ك�سرتد، هالميات جلي، 
فواكه حلويات،مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة، اأقرا�س 
�سينية،  فطائر  توابل،  هندية  مقبالت  مثلجة،  حلويات  جممد  لنب  �سويا،  �سل�سة  اأرز، 
تاكو، كعك ذرة، �ساي مثلج، م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي، توابل �سلطة، لب خبز، تبولة، حالوة 
طحينية، تورتات مح�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، �سل�سة مرق اللحم، معجون حب 
الأرز، لب  اأطعمة خفيفة موؤ�س�سة على  ال�سويا توبل،اأطعمة خفيفة قائمة على احلبوب، 
الذرة، دقيق لب الذرة، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، اأع�ساب محفوظة، الوجبات اجلاهزة 
 ) )حلوى  املو�س  مو�س�سوكولتة-،  جممد،  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة،  على  القائمة 
ال�سمك، باجلنب  اأو  اللحم  فيه  يو�سع  ( �سل�سات، مرق تخليل  كولي�س )فواكه  �سكريات، 
املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل،  اخلنزير  حلم  �سو�س،  بي�ستو  ال�سندوي�سات، 
توابل، بذور القمح لأغرا�س الإ�ستهالك الب�سري، ق�سبان احلبوب الغنية بالربوتني، ق�سدة 
التارتار لأغرا�س الطهي، اإ�سافات الغلوتني لأغرا�س الطهي، �سل�سلة املعكرونة، لوح من 
 ،pastry dough �ساي،  كبدائل  ورق لال�ستخدام  اأو  ورد  �سكر نخيلي، عجني،  احلبوب، 
باحللويات  حلي  الكعك،  لتزيني  بال�سوكولتة  حلي  باللحم،  مح�سية  عجائن  بيلميني 
لتزيني الكعك، جوز مطلي بال�سوكولتة، اأرز باللنب، طحائن جوز، ثوم مفروم بهار، باوزي 
كعكات مح�سية، عجينة اأرز لغايات مطبخية، جياوزي فطائر مح�سية، رامن طبق ياباين 
من املعكرونة،اأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة، اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية 
ماحلة، بوريتو�س، جيمباب طبق كوري من الأرز، ورق �سالح لالأكل، ورق اأرز �سالح لالأكل، 
معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة، معجون�سوكولتةيحتوي على مك�سرات، فطائر اأ�سا�سها دقيق، 
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مكونها  جمفدة  اأطباق  براقة،  بطبقة  الطعام  تزيني  طبيعية،  محليات  الأغاف  �سراب 
البابوجن،  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة،  الأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  الأرز،  الأ�سا�سي 
مربى احلليب، بيبيمباب اأرز مخلوط باخل�سراوات وحلم البقر، اأونيجريي كرات اأرز، اأرز 
�سريع التح�سري، �سندوي�سات الهوت دوغ، مكعبات ثلج، بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل، بذور 
ال�سم�سم توابل، مخلالت م�سنعة من اخل�سار املقطعة والبهارات، حبوب كينوا، معاجلة، 
بهارات،  الربي  التوت  �سل�سة  ال�سوداء،  احلنطة  طحني  معاجلة،  �سوداء،  حنطة  برغل، 
ب�سطيلة  البطاطا،  بهارات، قطع خبز محم�س، لومبري خبز م�سنوع من  التفاح  �سل�سة 
�سرائح  املخمرة،  اخل�سراوات  من  فطائر  كيم�سيجون  الذرة،  ب�سكويت  �سينبي  حلويات، 
لإنعا�س  علكة  النف�س،  لإنعا�س  النعناع  �سكاكر  املحالة،  احلمراء  الفا�سولياء  من  بوظة 
متر  غلوتني،  بدون  خبز  �سوبا،  معكرونة،  �سعريية  اأودون،  معكرونة،  �سعريية  النف�س، 
هندي )توابل(، لك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(، كرات معجنات مملوءة بالكرمية 
املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة ال�سوكولتة اأو غريها، كرو�سان )نوع من املعجنات(، 
خبز بال�سوكولتة، �ساي من اأع�ساب البحر، كرميا محروقة، عجائن للقلي، رقائق ورقية 
�ساحلة لالأكل، كرات جوز الهند )نوع من احللويات(، كب�سولت القهوة اململوءة، ماء زهر 
الربتقال لال�ستعمال الغذائي، بوظة جممدة، النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة 

باملك�سرات، معجون اأو هري�س )توابل(، عجينة الزجنبيل )مطيبات(.
 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الكويتية لالأغذية )الأمريكانا ( �س .م.ك.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

 ،5087  ،13051  ،198 ق�سمية   71 �س   1 ق  الثالثة  ال�سناعية  ال�سويخ  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/13
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سركة املطاعم ال�سياحية العاملية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 3629 ر.ب: 112
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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: 112551
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/3/22م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1221 فـي 2017/12/6م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سهول �سحار اخل�سراء للتجارة
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سهول �سحار

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 1426 ر.ب: 311

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/8/9م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/8/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 134104
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/7/29م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1335 فـي 2020/3/29م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سيف بن خلف بن حممد املطرو�سي و �سريكه للتجارة
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: �سلطان بن حممد بن �سعيد املعويل للتجارة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 522 ر.ب: 324

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2021/8/12م
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2021/8/15م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 68338 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/6/9م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 963 فـي 2012/3/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ا�ستيال�س فارما يورب بي.فـي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: توملار انرتنا�سيونال ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 10 ايرل�سفورت تريي�س ، دبلن 2، دي 02 تي 380 ، اإيرلندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 8/17/ 2021م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 68339 
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/6/9م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 963 فـي 2012/3/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ا�ستيال�س فارما يورب بي.فـي
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: توملار انرتنا�سيونال ليمتد

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: اإيرلندية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 10 ايرل�سفورت تريي�س ، دبلن 2، دي 02 تي 380 ، اإيرلندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 8/17/ 2021م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 68340 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 5

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2012/6/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 963 فـي 2012/3/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ا�ستيال�س فارما يورب بي.فـي

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: توملار انرتنا�سيونال ليمتد

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 10 ايرل�سفورت تريي�س ، دبلن 2، دي 02 تي 380 ، اإيرلندا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اإيرلندا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/6/2م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 8/17/ 2021م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 31235 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/4/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 795 فـي 2005/7/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جون�سون اآند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ال جي هاو�سهولد اأند هيلث كري ال تي دي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 58 �ساميونان - رو، جونغبو - غو، �سيول - جمهورية كوريا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: جمهورية كوريا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 8/17/ 2021م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 32259 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/4/3م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 795 فـي 2005/7/16م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جون�سون اآند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ال جي هاو�سهولد اأند هيلث كري ال تي دي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 58 �ساميونان - رو، جونغبو - غو، �سيول - جمهورية كوريا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: جمهورية كوريا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 8/17/ 2021م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 35121 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 21

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2006/5/22م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 799 فـي 2005/9/17م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جون�سون اآند جون�سون

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ال جي هاو�سهولد اأند هيلث كري ال تي دي

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 58 �ساميونان - رو، جونغبو - غو، �سيول - جمهورية كوريا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: جمهورية كوريا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/2/25م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 8/17/ 2021م
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 9278 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2001/10/21م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 701 فـي 2001/8/15م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: جرايبار �سريفي�سز، انك

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: جرايبار اإليكرتيك كومباين، انك

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 34 نــــورث مرياميــــك اأفينيــــو، ا�س تــــي، لويـــــ�س، مي�ســــوري، 

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2020/12/31م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 8/17/ 2021م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 138673 

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/3/14م 

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1371 فـي 2020/12/20م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: زعيم بن خلف الهاليل املتميزة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: موؤ�س�سة احلقول الذهبية احلديثة للتجارة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2021/8/11م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 8/17/ 2021م
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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

131065
�سركة خدمات

 اإدارة التاأمني �س.م.م
2003/8/5التجارة وال�سناعة

2011/2/13التجارة وال�سناعةم�ساريع ابن الفار�سي املتحدة266897

2011/8/27التجارة وال�سناعة�سركة ا�سار و�سركاه370020

2011/8/27التجارة وال�سناعة�سركة ا�سار و�سركاه470021

526161
�سانغيونغ موتور

 كومباين - م�ساهمة
2001/8/15التجارة وال�سناعة

2001/8/7التجارة وال�سناعةجون�سون اند جون�سون626102

2001/4/8التجارة وال�سناعةدارامبل برم�ست ليمتد725304

2006/2/12التجارة وال�سناعة�سركة الغاز الوطنية )�س.م.ع.ع (842603

2011/8/15التجارة وال�سناعةبي بي جي اند�سرتيرز اوهايو، انك969781

1065214
�سركة املها لت�سويق املنتجات 

النفطية �س.م.ع.ع
2010/10/27التجارة وال�سناعة

1166711
املكتب الإعالمي
حلكومة اأبوظبي

2011/2/2التجارة وال�سناعة

1266712
املكتب الإعالمي
حلكومة اأبوظبي

2011/2/2التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

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

1366713
املكتب الإعالمي

حلكومة اأبوظبي
2011/2/2التجارة وال�سناعة

1466714
املكتب الإعالمي

حلكومة اأبوظبي
2011/2/2التجارة وال�سناعة

1566715
املكتب الإعالمي

حلكومة اأبوظبي
2011/2/2التجارة وال�سناعة

1666716
املكتب الإعالمي

حلكومة اأبوظبي
2011/2/2التجارة وال�سناعة

1766717
املكتب الإعالمي

حلكومة اأبوظبي
2011/2/2التجارة وال�سناعة

1866718
املكتب الإعالمي

حلكومة اأبوظبي
2011/2/2التجارة وال�سناعة

1966719
املكتب الإعالمي

حلكومة اأبوظبي
2011/2/2التجارة وال�سناعة

2011/6/8التجارة وال�سناعة�سكول زون ببلي�سينج كومباين2068566

2011/6/8التجارة وال�سناعة�سكول زون ببلي�سينج كومباين2168567

2011/6/8التجارة وال�سناعة�سكول زون ببلي�سينج كومباين2268568

2011/9/17التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن2370320

2011/9/17التجارة وال�سناعة�ستاربك�س كوربوري�سن2470321
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م
رقم 

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

255944
كرافت فوودز 

جروب براندز ال ال �سي
1991/8/17التجارة وال�سناعة

265945
كرافت فوودز

 جروب براندز ال ال �سي
1991/8/17التجارة وال�سناعة

275766
 تينيكو اوتوموتيف

 اوبريتينج كومباين انك
1991/7/9التجارة وال�سناعة

285767
تينيكو اوتوموتيف

 اوبريتينج كومباين انك
1991/7/9التجارة وال�سناعة

1991/9/14التجارة وال�سناعةبراكو �سوي�س اإ�س اإيه296046

1991/9/14التجارة وال�سناعةبراكو �سوي�س اإ�س اإيه306047

2011/10/29التجارة وال�سناعةكادبوري يو كيه ليمتد3170944

2010/9/7التجارة وال�سناعة�سركة �سماء ن�سمة للتجارة �س.م.م3264532

1991/11/12التجارة وال�سناعةا�س.�سي.جون�سون اآند �سن، انك336364

1991/11/12التجارة وال�سناعةا�س.�سي.جون�سون اآند �سن، انك346370

1991/11/12التجارة وال�سناعةا�س.�سي.جون�سون اآند �سن، انك356371

1991/11/12التجارة وال�سناعةا�س.�سي.جون�سون اآند �سن، انك366373

1991/11/12التجارة وال�سناعةا�س.�سي.جون�سون اآند �سن، انك376374
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م
رقم 

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

2011/7/20التجارة وال�سناعةايلي ليللي اند كومباين3869461

2011/7/24التجارة وال�سناعةيكتون، دكن�سون اأند كومباين3969487

2011/7/12التجارة وال�سناعةاف اي ال ليمتد4069234

2011/7/12التجارة وال�سناعةاف اي ال ليمتد4169235

2011/7/3التجارة وال�سناعةت�سيكو�س براند�س انفي�ستمنتز، انك4269050

2001/7/22التجارة وال�سناعة�سوميتومو رابر اندا�سرتيز ليمتد4325962

فندق �سيتي �سيزنز 4439836 2006/4/25التجارة وال�سناعة 
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املكتب الإقليمي - محا�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة خلدمات التاأمني �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي - محا�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اجلزيرة خلدمات 
لتفاق  وفقا   ،١66577٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  التاأمني 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/2/١م، 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: 
 اخلوير - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي

�ش.ب: 338 ر.ب: 118 جممع احلارثي
هاتف رقم: 24484107 فاك�ش رقم: 24484726

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�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سواري اجلديدة �ش.م.م

يعلن املكتب الإقليمي - محا�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع ال�سواري 
وفقا لتفاق   ،١697٤39 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  اجلديدة 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/6/8م، 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 - بناية �سماء حفيت - الطابق الأر�سي

�ش.ب: 338 ر.ب: 118 جممع احلارثي
هاتف رقم: 24484107 فاك�ش رقم: 24484726

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�سفــي
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مكتب �ساه للتدقيق - محا�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمانة ملقاولت خطوط الأنابيب �ش.م.م
يعلن مكتب �ساه للتدقيق - محا�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأمانة ملقاولت 
 ،١٠85٠87 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الأنابيب  خطوط 
ال�سركـــــــة فـي  املوؤرخ 2٠2١/3/2١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
�ش.ب: 2508 ر.ب: 112 روي

هاتف رقم: 24707654- 24786151 فاك�ش رقم: 24786751
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�سفــي

عائ�سة بنت �سامل بن حمد الهنائية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سدى امل�سموع للتجارة �ش.م.م
امل�سموع  ال�سدى  �سركـــة  بت�سفـيــة  تقــــوم  اأنـها  الهنائية  حمد  بن  �سامل  بنت  عائ�سة  تعلن 
لتفاق  وفقا   ،١٠5٤299 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  حــــــق متثيـــــل  وحـدها  وللم�سفية  2٠2١/7/29م،  املوؤرخ  ال�سركاء 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
فرق - ولية نزوى - محافظة الداخلية

�ش.ب: 325 ر.ب: 611
هاتف رقم: 91770947 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية 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�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــية
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ثابت بن حمود بن حمدان الهنائي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فجر �سندان �ش.�ش.و

يعلن ثابت بن حمود بن حمدان الهنائي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة فجر �سندان �ش.�ش.و، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١332382، 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 بو�سر - محافظة م�سقط

هاتف رقم: 90609024 
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�سفــي

عدنان بن عبداللـه بن �سامل العجمي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأخوة خلدمات الأفراح �ش.م.م

خلدمات  الأخوة  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العجمي  �سامل  بن  عبداللـه  بن  عدنان  يعلن 
الأفراح �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١22١5٠2، 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: 
هاتف رقم: 92232328 

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�سفــي
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�سامل بن عامر بن �سامل احلامدي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة املحطات العاملية احلديثة للتجارة العامة )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م

يعلن �سامل بن عامر بن �سامل احلامدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املحطات العاملية احلديثة 
للتجارة العامة )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
١35835٤، 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 �سحار - محافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب: 489 ر.ب: 311
هاتف رقم: 99312211 

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�سفــي

نا�سر بن يو�سف بن جمعة ال�سناين 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرقية للرعاية ال�سحية �ش.م.م
للرعاية  ال�سرقية  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سناين  جمعة  بن  يو�سف  بن  نا�سر  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،١١57972 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  ال�سحية 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/7/27م، 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: 234 ر.ب: 114 

هاتف رقم: 99878028 
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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

يا�سر بن عبداللـه بن را�سد الر�سيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق احلور العاملية - تو�سية

يعلن يا�سر بن عبداللـه بن را�سد الر�سيدي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة اآفاق احلور العاملية - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١28628١، 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: 608 ر.ب: 111

هاتف رقم: 99769230 
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�سفــي

مبارك بن حمد بن �سامل الرزيقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سي ام تي اأ�ش فان �سوماران الدولية �ش.م.م

فان  اأ�ش  تي  ام  �سي  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  الرزيقي  �سامل  بن  حمد  بن  مبارك  يعلن 
�سوماران الدولية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠98636، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/7/٤م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
ولية بو�سر - محافظة م�سقط

�ش.ب: 994 ر.ب: 130
هاتف رقم: 99613962 

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

اأحمد بن علي بن زاهر العربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن علي بن زاهر العربي للتجارة �ش.�ش.و

زاهر  بن  اأحمد بن علي  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  العربي  زاهر  بن  اأحمد بن علي  يعلن 
العربي للتجارة �ش.�ش.و، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١3222٤3، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/8/8م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
هاتف رقم: 95950988 

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�سفــي

�سعيد بن �سامل بن �سليم ال�سافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جرنا�ش اخلابورة للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سعيد بن �سامل بن �سليم ال�سافعي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جرنا�ش اخلابورة للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١63996، 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 �سحار - محافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 99754225 
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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

عبداللـه بن اأحمد بن �سعيد الأن�ساري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سجايا للتقنية املتطورة �ش.م.م
للتقنية  �سجايا  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الأن�ساري  �سعيد  بن  اأحمد  بن  عبداللـه  يعلن 
املتطورة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2١2765، 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: 
فلج القبائل - ولية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 1499 ر.ب: 311 
هاتف رقم: 94144111 

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�سفــي

اخلطاب بن اأحمد بن علي املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املفنود للتجارة - تو�سية
 - للتجارة  املفنود  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  املعمري  علي  بن  اأحمد  بن  اخلطاب  يعلن 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠١2١56، 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 الربميي - محافظة الربميي

�ش.ب: 26 ر.ب: 512 
هاتف رقم: 99353555 

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

اأحمد بن علي بن �سعيد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة الفجر اجلديد املتميز للتجارة واملقاولت - تو�سية

املتميز  الفجر اجلديد  يقــوم بت�سفـيــة �سركة  اأنـه  املعمري  اأحمد بن علي بن �سعيد  يعلن 
 ،١١978١5 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - واملقاولت  للتجارة 
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 �سحم - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 380 ر.ب: 311 
هاتف رقم: 99656194

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�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �ساللت العطاء للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلن اأحمد بن علي بن �سعيد املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �ساللت العطاء للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠93١35، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
ولية �سحم - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 380 ر.ب: 311 
هاتف رقم: 99656194

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

علي بن �سامل بن حميد القم�سوعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة علي وحميد القم�سوعي للتجارة - ت�سامنية

يعلن علي بن �سامل بن حميد القم�سوعي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة علي وحميد القم�سوعي 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٤8652، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
 ولية �سنا�ش - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 156 ر.ب: 324
هاتف رقم: 97777891 

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�سفــي

�سعيد بن جمعة بن خدمي املقبايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سنع الأثاث العربي �ش.م.م
يعلن �سعيد بن جمعة بن خدمي املقبايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�سنع الأثاث العربي 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 8٠٤3٤١8، 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 الربميي - محافظة الربميي

�ش.ب: 469 ر.ب: 512
هاتف رقم: 99713691 

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

طالل بن محمد بن علي الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق �سحار الذهبية للتجارة - ت�سامنية
اآفاق �سحار الذهبية  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن طالل بن محمد بن علي الفار�سي 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٠3٤١٤، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
 ولية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 743 ر.ب: 311
هاتف رقم: 92133398 

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�سفــي

�سامل بن علي بن خلفان العمراين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدم للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلن �سامل بن علي بن خلفان العمراين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سدم للتجارة واملقاولت - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 3238١٤8، 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: 
محافظة �سمال الباطنة
�ش.ب: 369 ر.ب: 321

هاتف رقم: 92308680 
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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

خمي�ش بن نا�سر بن خمي�ش الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سداب للم�ساريع العاملية �ش.م.م

للم�ساريع  �سداب  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الوهيبي  بن خمي�ش  نا�سر  بن  يعلن خمي�ش 
العاملية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١7١٤57، 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: 
هاتف رقم: 99221313 

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�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع حرامل احلديثة �ش.م.م

حرامل  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الوهيبي  خمي�ش  بن  نا�سر  بن  خمي�ش  يعلن 
احلديثة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١5655٤، 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: 
هاتف رقم: 99221313 

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�سفــي

-163-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

عمر بن عبداللـه بن محمد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ال�سويح املميزة للتجارة - تو�سية

يعلن عمر بن عبداللـه بن محمد املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع ال�سويح املميزة 
وللم�سفي   ،١26١5١6 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
محافظة الربميي

هاتف رقم: 97077743 
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�سفــي

يا�سر بن علي بن مبارك القم�سوعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء املدينة الواعدة - ت�سامنية

يعلن يا�سر بن علي بن مبارك القم�سوعي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سواء املدينة الواعدة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٤92٤٤، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠2١/7/25م، 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: 
 محافظة م�سقط

هاتف رقم: 92946588 
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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

خليل بن نا�سر بن حمود ال�سيذاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جبال اليقني �ش.م.م
يعلن خليل بن نا�سر بن حمود ال�سيذاين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جبال اليقني �ش.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2٤7١39، 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: 2902 ر.ب: 111 

هاتف رقم: 92262999 - 96111892 
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�سفــي

حامت بن حمد بن عي�سى الطائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلدمات وال�سيانة الفنية �ش.م.م
يعلن حامت بن حمد بن عي�سى الطائي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اخلدمات وال�سيانة الفنية 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١2١٠572 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2٠2١/6/١5م، 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 مطرح - محافظة م�سقط

�ش.ب: 122 ر.ب: 114 
هاتف رقم: 99619905 

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

�سبيب بن �سلطان بن مبارك الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال ال�سوامح الدولية �ش.م.م

ال�سوامح  رمال  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكلباين  مبارك  بن  �سلطان  بن  �سبيب  يعلن 
الدولية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2529٠3، 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: 
احلومانية - ولية عربي - محافظة الظاهرة

هاتف رقم: 96234597 
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�سفــي

عادل بن حمد بن م�سعود الذخري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة محالح لالإن�ساءات والتعمري - ت�سامنية

لالإن�ساءات  محالح  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الذخري  م�سعود  بن  حمد  بن  عادل  يعلن 
والتعمري - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠3٤6٤2، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
�ش.ب: 418 ر.ب: 419 

هاتف رقم: 92333210 
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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

عبداللـه بن عبدالعزيز بن عبداللـه العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة البناء والتطوير العقاري للمقاولت والبناء �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن عبدالعزيز بن عبداللـه العمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة البناء والتطوير 
العقاري للمقاولت والبناء �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١262١52، 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/8/8م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
�ش.ب: 6 ر.ب: 220 

هاتف رقم: 99821777 
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�سفــي

فهد بن �سامل بن مربوك الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة ال�سويعي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية
يعلن فهد بن �سامل بن مربوك الرواحي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة زهرة ال�سويعي للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠3752١، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/8/3م، 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 اإبراء - محافظة �سمال ال�سرقية

�ش.ب: 382 ر.ب: 614 
هاتف رقم: 99750734 

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

مانع بن �سامل بن �سحي اجلابري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة م�ساريع �سحار العربية املميزة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن مانع بن �سامل بن �سحي اجلابري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�ساريع �سحار العربية 
املميزة للتجارة واملقاولت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١3١67٤١، 
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: 
فلج القبائل - ولية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 59 ر.ب: 322 
هاتف رقم: 95533303 

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�سفــي

علي بن محمد بن علي البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة علي بن محمد بن علي البادي وولده للتجارة واملقاولت - تو�سية

علي  بن  محمد  بن  علي  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  البادي  علي  بن  محمد  بن  علي  يعلن 
البادي وولده للتجارة واملقاولت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 
وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١١3535٠
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي: 
محافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 99003052 
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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

اإبراهيم بن حمد بن هالل اليحمدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معيار لالأعمال التجارية واملقاولت �ش.م.م
لالأعمال  معيار  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  اليحمدي  هالل  بن  حمد  بن  اإبراهيم  يعلن 
 ،١229٠87 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاولت  التجارية 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ 2٠2١/6/١7م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
محافظة م�سقط

هاتف رقم: 96622269 
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�سفــي

اأتو�سة داوود خان فتح محمد خان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خانكو لل�سيافة �ش.م.م
تعلن اأتو�سة داوود خان فتح محمد خان اأنـها تقــوم بت�سفـية �سركة خانكو لل�سيافة �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠86١٤٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
2٠2١/8/6م، وللم�سفية وحـدها حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان 

الآتـي: 
ولية بو�سر - محافظة م�سقط

�ش.ب: 151 ر.ب: 114 
هاتف رقم: 95174999 

كمــــا تدعــــو امل�سفـية 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�سفـية 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

عمران بن �سعيد بن عمران احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بالتني للحلول التكنولوجية �ش.م.م

يعلن عمران بن �سعيد بن عمران احلارثي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة بالتني للحلول التكنولوجية 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١١5١768 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2٠2١/7/١2م، 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: 
غال ال�سناعية - ولية بو�سر - محافظة م�سقط

هاتف رقم: 95315555 
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�سفــي

م�سعود بن �سعيد بن �سهيل بيت �سعيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سعود واأخوه للتجارة - ت�سامنية

يعلن م�سعود بن �سعيد بن �سهيل بيت �سعيد اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�سعود واأخوه للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠٤2٠8٠، 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: 
هاتف رقم: 99675572 

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�سفــي

-170-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

عبداللـه بن �سليمان بن م�سبح الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرايا الدريز - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مرايا الدريز -  يعلن عبداللـه بن �سليمان بن م�سبح الفار�سي 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١69٠27، 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 عربي - محافظة الظاهرة

�ش.ب: 501 ر.ب: 500 
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�سفــي

�سامل بن محمد بن م�سلم العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طائر العفية للتجارة - تو�سية

يعلن �سامل بن محمد بن م�سلم العرميي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة طائر العفية للتجارة - 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠3٠7٤٠، 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 جعالن بني بو علي - محافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم: 92922882 
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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

محمد بن �سامل بن مبارك العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اعمار العفية املتكاملة للمقاولت �ش.م.م

يعلن محمد بن �سامل بن مبارك العرميي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اعمار العفية املتكاملة 
وللم�سفي   ،١262388 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للمقاولت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
ولية �سور - محافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم: 95947486 
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�سفــي

عبداحلكيم بن محمد بن عبداللـه القا�سمي
اإعــــــــــالن

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

يعلن عبداحلكيم بن محمد بن عبداللـه القا�سمي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الرباءة للتجارة 
حــــــق  بالرقـم 3٠72٤28، وللم�سفي وحـده  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى  �ش.م.م، 
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 �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 501 ر.ب: 311 
هاتف رقم: 95594555 

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اأحمد املقبايل للمقاولت �ش.م.م
املقبايل  اأحمد  �سركة م�ساريع  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  يعلن مكتب 
للمقاولت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١23٠٤١3، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2٠/9/2٠م، 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 �سحم - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 70 ر.ب: 319
هاتف رقم: 26857088- 99649962 فاك�ش رقم: 26857087

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�سفــي

علي بن خليفة بن �سيف ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة �سحار املتحدة خلدمات النفط والغاز �ش.م.م

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سحار املتحدة خلدمات  يعلن علي بن خليفة بن �سيف ال�سبلي 
النفط والغاز  �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2١6٠63، 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 �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 1143 ر.ب: 311 
هاتف رقم: 96060501 

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 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

عبداللـه بن خلفان بن عبداللـه املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزايا ال�سرق املتحدة للتجارة - تو�سية

يعلن عبداللـه بن خلفان بن عبداللـه املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة مزايا ال�سرق املتحدة 
وللم�سفي   ،١٠6٠7١3 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - للتجارة 
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 لوى - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 331 ر.ب: 324
هاتف رقم: 97274707 

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�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء ح�سيفني للتجارة واملقاولت - تو�سية

يعلن عبداللـه بن خلفان بن عبداللـه املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سواء ح�سيفني 
 ،١١563٠8 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - واملقاولت  للتجارة 
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 لوى - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 331 ر.ب: 324
هاتف رقم: 97274707 

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

قي�ش بن عبداللـه بن �سعيد الأن�ساري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة عبداللـه بن �سعيد بن عبداللـه الأن�ساري وولده - ت�سامنية

يعلن قي�ش بن عبداللـه بن �سعيد الأن�ساري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة عبداللـه بن �سعيد بن عبداللـه 
 ،3١52١62 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - وولده  الأن�ساري 
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 �سحار - محافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 99222909 
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�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأمناط العاملية �ش.م.م

العاملية  الأمناط  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الأن�ساري  �سعيد  بن  بن عبداللـه  قي�ش  يعلن 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 33٠2393، 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 �سحار - محافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 99222909 
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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

مكتب وليد الزدجايل للمحاماة وال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة مح�سن خمي�ش وعبدالوهاب اإ�سماعيل - ت�سامنية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  القانونية  الزدجايل للمحاماة وال�ست�سارات  يعلن مكتب وليد 
مح�سن خمي�ش وعبدالوهاب اإ�سماعيل - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
بالرقـم ١3١39١6، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠١8/3/١١م، 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: 3730 ر.ب: 122
هاتف رقم: 24780489

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�سفــي

محمود بن خلفان بن ب�سري ال�سليمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفريد لل�سياحة وال�ستثمار �ش.م.م 

لل�سياحة  الفريد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  ال�سليمي  ب�سري  بن  خلفان  بن  محمود  يعلن 
وال�ستثمار �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١793٠٤7، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/8/١١م، 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: 
مدينة ال�سلطان قابو�ش - ولية بو�سر - محافظة م�سقط

هاتف رقم: 96309850 
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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

�سامل بن حامد بن علي النهدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سمي احلديثة للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سامل بن حامد بن علي النهدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الن�سمي احلديثة للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١228323، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠2١/7/١١م، 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 �ساللة - محافظة ظفار

هاتف رقم: 93131818 
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�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الن�سمي الربونزية للتجارة - ت�سامنية

يعلن �سامل بن حامد بن علي النهدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الن�سمي الربونزية للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١27٠7٤3، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠2١/7/١١م، 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 �ساللة - محافظة ظفار

هاتف رقم: 93131818 
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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

حمد بن جمعة ال�سيباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأ�سلية الدولية �ش.م.م 

يعلن حمد بن جمعة ال�سيباين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة الأ�سلية الدولية �ش.م.م، وامل�سجلة لدى 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١2١67٤، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/7/١5م، 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: 20 ر.ب: 711

هاتف رقم: 99367357 
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�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة هيماء الوطنية �ش.م.م 

يعلن حمد بن جمعة ال�سيباين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة هيماء الوطنية �ش.م.م، وامل�سجلة 
لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 5١3٤595، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/7/١5م، 
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: 
�ش.ب: 20 ر.ب: 711

هاتف رقم: 99367357 
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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

عا�سم بن عبدالنور بن محمد الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة عا�سم بن عبدالنور بن محمد الفار�سي وولده للتجارة واملقاولت - تو�سية

بن  عبدالنور  بن  عا�سم  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الفار�سي  محمد  بن  عبدالنور  بن  عا�سم  يعلن 
محمد الفار�سي وولده للتجارة واملقاولت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري 
الغـيــــر،  اأمــام  ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة  بالرقـم ١٠6٤5٤٤، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان الآتـي: 
ولية �سحار - محافظة �سمال الباطنة 

�ش.ب: 1010 ر.ب: 311
هاتف رقم: 99233399

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�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طالئع النور املتكاملة - تو�سية

 - املتكاملة  النور  �سركة طالئع  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الفار�سي  يعلن عا�سم بن عبدالنور بن محمد 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١3١2٤73، 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 بو�سر - محافظة م�سقط 

�ش.ب: 1010 ر.ب: 311
هاتف رقم: 99233399

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

كرم بن اإبراهيم بن �سهداد البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وعد ال�سيزاوي للتجارة �ش.م.م 
يعلن كرم بن اإبراهيم بن �سهداد البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة وعد ال�سيزاوي للتجارة 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١3878٠١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2٠2١/7/١2م، 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 �سحم - محافظة �سمال الباطنة

هاتف رقم: 98099847 
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�سفــي

اأنور بن عبداللـه املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مرتفعات عقداء للتجارة واملقاولت �ش.�ش.و 
يقــوم بت�سفـيــة �سركة مرتفعات عقداء للتجارة  اأنـه  اأنور بن عبداللـه املحروقي  يعلن 
واملقاولت �ش.�ش.و، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١67356، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/8/١5م، 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:
محافظة م�سقط

هاتف رقم: 99453018 
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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

مراد بن غالم بن حيدر البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة خدمات و�سيانة معدات الزراعة والبناء - ت�سامنية

يعلن مراد بن غالم بن حيدر البلو�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة خدمات و�سيانة معدات 
 ،١5٤7٠5٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - والبناء  الزراعة 
فـي  ال�سركـــــــة  املوؤرخ 2٠2١/8/١١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
محافظة م�سقط

�ش.ب: 686 ر.ب: 113
هاتف رقم: 99325468 

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�سفــي

حامت بن حمد بن عي�سى الطائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العنان الع�سرية �ش.م.م
يعلن حامت بن حمد بن عي�سى الطائي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة العنان الع�سرية �ش.م.م، وامل�سجلة 
2٠2١/6/26م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١١6368٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى 
وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
ولية �سحار - محافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم: 99619905 
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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

م�سعود بن �سعيد بن �سهيل بيت �سعيد
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رذاذ �سيهيتا للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن م�سعود بن �سعيد بن �سهيل بيت �سعيد اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة رذاذ �سيهيتا للتجارة 
واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠9٤7١٤، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
هاتف رقم: 99675572 

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�سفــي

�سامل بن �سالح بن �سامل ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الأفق ال�سا�سع للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلن �سامل بن �سالح بن �سامل ال�سيابي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة الأفق ال�سا�سع للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١8٤393١، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/2/١5م، 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: 
العذيبة ال�سمالية - ولية بو�سر - محافظة م�سقط

�ش.ب: 502 ر.ب: 130
هاتف رقم: 99355330 

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

مكتوم بن �سعيد بن عبداللـه ال�ساعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوج الذكية �ش.م.م

يعلن مكتوم بن �سعيد بن عبداللـه ال�ساعدي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة اأوج الذكية �ش.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١32٠956، 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: 
هاتف رقم: 99324281 

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�سفــي

ح�سني بن ل�سكري بن خدادات البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز التجاري ملواد البناء والأثاث �ش.م.م

التجاري  املركز  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  البلو�سي  بن خدادات  ل�سكري  بن  يعلن ح�سني 
ملواد البناء والأثاث �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١259268، وفقا 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/7/7م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
اخلو�ش - ولية ال�سيب - محافظة م�سقط

�ش.ب: 68 ر.ب: 113
هاتف رقم: 99311454 

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواق ومخبز م�سقط �ش.م.م

يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات املالية والإدارية اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة 
 ،١3٤٠٤33 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  م�سقط  ومخبز  اأ�سواق 
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: 
�ش.ب: 23 ر.ب: 133

هاتف رقم: 99565065 
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�سفــي

حمد بن جمعة ال�سيباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سداد العاملية �ش.م.م 
يعلن حمد بن جمعة ال�سيباين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سداد العاملية �ش.م.م، وامل�سجلة 
لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠8895٤، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/7/١5م، 
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: 
�ش.ب: 20 ر.ب: 711

هاتف رقم: 99367357 
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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

يو�سف بن �سليمان بن عبداللـه الريامي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموع �سناو للتجارة - ت�سامنية
يعلن يو�سف بن �سليمان بن عبداللـه الريامي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �سموع �سناو للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠663١٠، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠2١/8/١2م، 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 اإزكي - محافظة الداخلية

هاتف رقم: 99598865 
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�سفــي

اإبراهيم بن حمود بن خالد الربواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سدر العاملية �ش.م.م
يعلن اإبراهيم بن حمود بن خالد الربواين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة م�سدر العاملية �ش.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2١6٠59، 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: 
محافظة م�سقط

�ش.ب: 1134 ر.ب: 311 
هاتف رقم: 99352224 

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

حمد بن يعقوب بن حمد النبهاين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الثقيل للتجارة - ت�سامنية
 - للتجارة  الثقيل  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  النبهاين  حمد  بن  يعقوب  بن  حمد  يعلن 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠١53٤٠، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠2١/8/١6م، 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 نزوى - محافظة الداخلية

�ش.ب: 898 ر.ب: 611
هاتف رقم: 99320892 

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�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة املوارد وامل�سادر �ش.م.م

يعلن حمد بن يعقوب بن حمد النبهاين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة واحة املوارد وامل�سادر 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١١58٤7٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2٠2١/8/١6م، 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 بو�سر - محافظة م�سقط

�ش.ب: 998 ر.ب: 611
هاتف رقم: 99320892 

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

اإبراهيم بن علي بن بدر احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اأ�سواء البداية احلديثة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

البداية احلديثة  اأ�سواء  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  بدر احلرا�سي  بن  بن علي  اإبراهيم  يعلن 
بالرقـم ١٠9١7٠7، وفقا  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  للتجارة واملقاولت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/8/١م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
محافظة جنوب الباطنة
�ش.ب: 547 ر.ب: 320 

هاتف رقم: 95576997 
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�سفــي

علي بن ر�سيد بن را�سد اآل جمعة و�سقر بن خليفة بن غالب الرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة ال�سرق الأو�سط لالأدوية وامل�ستلزمات الطبية �ش.م.م

يعلن علي بن ر�سيد بن را�سد اآل جمعة و�سقر بن خليفة بن غالب الرا�سدي اأنـهما يقــومان 
لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  الطبية  وامل�ستلزمات  لالأدوية  الأو�سط  ال�سرق  �سركة  بت�سفـيــة 
الـتجاري بالرقـم ١533983، وللم�سفيني وحـدهما حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة  اأمانة ال�سجل 
فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــيني فـــي كافــــــة الأمــور التــي 

تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
�ش.ب: 406 ر.ب: 111 

هاتف رقم: 99376333 
كمــــا يدعــــو امل�سفـيان 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�سفـيني 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــيان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

�سيف بن علي بن �سيف  البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ل�سركة واجهة �سحار احلديثة للتجارة واملقاولت - تو�سية

يعلن �سيف بن علي بن �سيف البو�سعيدي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة واجهة �سحار احلديثة 
 ،١١٤3٠١١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - واملقاولت  للتجارة 
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: 
�ش.ب: 122 ر.ب: 322
هاتف رقم: 99876777

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�سفــي

�سعيد بن �سامل بن را�سد الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفحات الريف للتجارة - تو�سية
 - للتجارة  الريف  نفحات  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الغيثي  را�سد  بن  �سامل  بن  �سعيد  يعلن 
حــــــق  وحـده  وللم�سفي   ،١١87١98 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية، 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
محافظة الربميي 

�ش.ب: 491 ر.ب: 512
هاتف رقم: 95310096

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

خالد بن حمد بن �سامل الغيالين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التوكيالت للرخام �ش.م.م
للرخام  التوكيالت  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الغيالين  �سامل  بن  حمد  بن  خالد  يعلن 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١2١8٤3٤ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2٠2١/8/٤م، 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 �سور - محافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم: 99796770 
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�سفــي

خالد بن خليفة بن غالب الرا�سدي و�سقر بن خليفة بن غالب الرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اخلالد وال�سقر للتجارة �ش.م.م
اأنـهما  الرا�سدي  غالب  بن  خليفة  بن  و�سقر  الرا�سدي  غالب  بن  خليفة  بن  خالد  يعلن 
ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة  وال�سقر  اخلالد  �سركة  بت�سفـيــة  يقــومان 
الـتجاري بالرقـم ١78٠6٤6، وللم�سفيني وحـدهما حــــــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــيني فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
�ش.ب: 406 ر.ب: 111

هاتف رقم: 99376333 
كمــــا يدعــــو امل�سفـيان 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�سفـيني 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــيان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

مكتب الكون - محا�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية 
ملوؤ�س�سة اأحمد بن �سليمان بن حميد املعمري للتجارة �ش.�ش.و

يعلن مكتب الكون - محا�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة موؤ�س�سة اأحمد بن �سليمان بن 
حميد املعمري للتجارة �ش.�ش.و، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١7697١5، 
ال�سركـــــــة فـي  املوؤرخ 2٠2١/5/3٠م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�سركاء  وفقا لتفاق 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
اخلو�ش ال�ساد�سة - ولية ال�سيب - محافظة م�سقط

�ش.ب: 1124 ر.ب: 121
هاتف رقم: 99228511

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�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة اأبو عمران اجلديدي و�سريكه �ش.�ش.و
يعلن مكتب الكون - محا�سبون قانونيون - اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأبو عمران اجلديدي 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 5١٤3٤89، وفقا لتفاق  و�سريكه �ش.�ش.و، وامل�سجلة لدى 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/٤/2١م، 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�ساد�سة - ولية ال�سيب - محافظة م�سقط

�ش.ب: 1124 ر.ب: 121
هاتف رقم: 99228511

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

يا�سر بن �سعيد بن نا�سر املكتومي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القوة الثالثية املتحدة لال�ستثمار �ش.م.م 

يعلن يا�سر بن �سعيد بن نا�سر املكتومي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة القوة الثالثية املتحدة 
وللم�سفي   ،١3٠١673 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  لال�ستثمار 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
هاتف رقم: 94330002 

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�سفــي

اأ�سعد بن �سعيد بن �سامل الرزيقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سطورة املجد للتجارة واملقاولت �ش.م.م 

يعلن اأ�سعد بن �سعيد بن �سامل الرزيقي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة اأ�سطورة املجد للتجارة 
واملقاولت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠8999١، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠١8/3/١2م، 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: 
هاتف رقم: 94541414 

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

حمد بن عبداللـه بن م�سبح الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم الكون العاملية �ش.م.م

يعلن حمد بن عبداللـه بن م�سبح الكلباين اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جنوم الكون العاملية �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١2٤65٠١ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
2٠2١/8/8م، 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: 148 ر.ب: 111 

هاتف رقم: 99246983 
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�سفــي

علي محمد تقي عبدالر�سا اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اجلا�سر للمعدات ال�سناعية �ش.م.م

اجلا�سر  م�ساريع  �سركة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  اللواتي  عبدالر�سا  تقي  محمد  علي  يعلن 
 ،١٠5953٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  ال�سناعية  للمعدات 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي  2٠2١/8/١م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
هاتف رقم: 99467141 

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

عبيد بن خمي�ش بن عبيد الكحايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنوم غرناطة العاملية �ش.م.م

يعلن عبيد بن خمي�ش بن عبيد الكحايل اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة جنوم غرناطة العاملية 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠8888٠ بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2٠2١/7/25م، 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 �سحم - محافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم: 99335471 
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�سفــي

محمود بن �سعيد بن حمود ال�سق�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وردة اجلوري احلديثة للتجارة - ت�سامنية

يعلن محمود بن �سعيد بن حمود ال�سق�سي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة وردة اجلوري احلديثة 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١9٤١36، وللم�سفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
ال�سومحان - ولية بركاء - محافظة جنوب الباطنة

هاتف رقم: 99414169 
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�سفــي

-193-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

عبداللـه بن محاد بن �سامل حاردان وعامر بن �سعيد بن عامر حاردان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة ال�سفوة للبيوت العقارية املتحدة �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن محاد بن �سامل حاردان وعامر بن �سعيد بن عامر حاردان اأنـهما يقــومان 
ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  املتحدة  العقارية  للبيوت  ال�سفوة  �سركة  بت�سفـيــة 
وللم�سفيني  2٠2١/8/١2م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١١٠5379 بالرقـم  الـتجاري 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدهما 

امل�سفـــيني فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
�ش.ب: 36 ر.ب: 116 

هاتف رقم: 95998866 - 95203002 
كمــــا يدعــــو امل�سفـيان 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�سفـيني 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــيان

عبداحلكيم بن عامر بن �سعيد حاردان وعبداللـه بن محاد بن �سامل حاردان
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اإعمار �ساللة املتحدة للتجارة �ش.م.م

يعلن عبداحلكيم بن عامر بن �سعيد حاردان وعبداللـه بن محاد بن �سامل حاردان اأنـهما 
اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  للتجارة  املتحدة  �ساللة  اإعمار  �سركة  بت�سفـيــة  يقــومان 
ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠56٠٠3، وفقا لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/8/١2م، وللم�سفيني 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدهما 

امل�سفـــيني فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
�ش.ب: 36 ر.ب: 116 

هاتف رقم: 99228666 
كمــــا يدعــــو امل�سفـيان 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�سفـيني 

على العنوان امل�سار اإليه.
امل�سفــيان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

خالد بن حميد بن �سيف املحذوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوفراج و�سريكه للتجارة �ش.م.م

و�سريكه  البوفراج  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  املحذوري  �سيف  بن  حميد  بن  خالد  يعلن 
للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١35١7٤9، 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 ال�سيب - محافظة م�سقط

�ش.ب: 111 ر.ب: 111
هاتف رقم: 95334331 

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�سفــي

محمود بن را�سد بن عبداللـه النعماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساي الفجر �ش.م.م

يعلن محمود بن را�سد بن عبداللـه النعماين اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة �ساي الفجر �ش.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١252935، 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: 
محافظة م�سقط

هاتف رقم: 91000016 
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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

فهم بن �سليمان بن �سعيد احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرثوة الالمعة للتجارة �ش.م.م
يعلن فهم بن �سليمان بن �سعيد احلو�سني اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة الرثوة الالمعة للتجارة 
ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١289272 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م، 
املوؤرخ 2٠2١/7/١3م، 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: 
احليل اجلنوبية - ولية ال�سيب - محافظة م�سقط

هاتف رقم: 99797971 
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�سفــي

محمد بن هالل بن يحيى احلجري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الغاز �ش.م.م
�ش.م.م،  الغاز  �سركة خط  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  يحيى احلجري  بن  بن هالل  يعلن محمد 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١٠82965 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
2٠١8/3/١٤م، 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 ال�سيب - محافظة م�سقط

�ش.ب: 1687 ر.ب: 130
هاتف رقم: 99202173 

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

فهد بن خليفة بن �سعيد البطا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنمة اخليال �ش.م.م

يعلن فهد بن خليفة بن �سعيد البطا�سي اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة جنمة اخليال �ش.م.م، 
وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١23٠8٠3، 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: 111 ر.ب: 555

هاتف رقم: 99866335 
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�سفــي

ح�سن بن مو�سى بن يو�سف
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مقبول واإخوانه للتجارة واملقاولت �ش.م.م

للتجارة  واإخوانه  �سركة مقبول  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  يو�سف  بن  بن مو�سى  يعلن ح�سن 
واملقاولت �ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١57856١، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠١8/7/22م، 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: 385 ر.ب: 114

هاتف رقم: 24799350 فاك�ش رقم: 24701098
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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

في�سل بن �سلطان بن �سيف احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأوركيد ال�سحراء العاملية - تو�سية

اأوركيد ال�سحراء  اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة  يعلن في�سل بن �سلطان بن �سيف احلو�سني 
وللم�سفي   ،١22٤٤٤8 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - العاملية 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
محافظة م�سقط 

�ش.ب: 606 ر.ب: 326
هاتف رقم: 96616224

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�سفــي

�سامل بن اأحمد بن علي قطن
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املوكب الف�سي للتجارة - تو�سية

اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة املوكب الف�سي للتجارة -  اأحمد بن علي قطن  يعلن �سامل بن 
تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 2١١95١٠، 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: 
هاتف رقم: 92502229

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

عبداللـه بن �سلطان بن حمود الرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزون العربية للتجارة - ت�سامنية
العربية  مزون  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  الرا�سدي  حمود  بن  �سلطان  بن  عبداللـه  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٤٠٠632١، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/7/١3م، 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 الكامل والوافـي - محافظة جنوب ال�سرقية

�ش.ب: 197 ر.ب: 412
هاتف رقم: 99372478

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�سفــي

هيثم بن محمد بن نا�سر املع�سري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البئر العميق �ش.م.م

يعلن هيثم بن محمد بن نا�سر املع�سري اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة البئر العميق �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا   ،١١23687 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة 
2٠١8/2/١2م، 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: 90 ر.ب: 103

هاتف رقم: 96994431
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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

عبا�ش بن طالب بن حبيب اآل داود
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باب الولية املتحدة �ش.م.م

املتحدة  الولية  باب  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  داود  اآل  بن حبيب  بن طالب  عبا�ش  يعلن 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١2١5989، 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: 669 ر.ب: 117
هاتف رقم: 98244843

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�سفــي

محمد بن يو�سف بن �سيف الأغربي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو هيثم الأغربي للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

الأغربي  اأبو هيثم  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  الأغربي  �سيف  بن  يو�سف  بن  يعلن محمد 
للتجارة واملقاولت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم 5١35٤6٠، 
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 نزوى - محافظة الداخلية

�ش.ب: 593 ر.ب: 111
هاتف رقم: 99444120

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

علي بن �سليمان بن �سهيل املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر بني عمر للتجارة واملقاولت �ش.م.م
يعلن علي بن �سليمان بن �سهيل املعمري اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة ج�سر بني عمر للتجارة 
وللم�سفي   ،3٠59227 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  واملقاولت 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
ولية �سحم - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 144 ر.ب: 319
هاتف رقم: 99388499

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�سفــي

مكتب طالل اأبو غزالة و�سركاه - محا�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برونيل م�سقط �ش.م.م
اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة  اأبو غزالة و�سركاه - محا�سبون قانونيون -  يعلن مكتب طالل 
وفقا   ،١3١9٠١3 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  م�سقط  برونيل 
لتفاق ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/5/3١م، وللم�سفي وحـده حـــق متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
الوطية - بناية الرميلة - الطابق الثاين - مكتب رقم:22 

�ش.ب: 2366 ر.ب: 122
هاتف رقم: 24560153- 24563650

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 

امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

مكتب علي الدح و�سركاه 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حدائق اجلوري �ش.م.م
يعلن مكتب علي الدح و�سركاه اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة حدائق اجلوري �ش.م.م، وامل�سجلة 
لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١5٤١٠، وفقا لتفـــاق ال�سركـــاء املـــوؤرخ 2٠2١/6/2٠م، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حـــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
مركز عمان التجاري - روي - محافظة م�سقط 

�ش.ب: 457 ر.ب: 112
هاتف رقم: 24791115 فاك�ش رقم: 24795551

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�سفــي

محمد بن �سليمان بن محمد الظهوري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سائم بخاء للتجارة - ت�سامنية

يعلن محمد بن �سليمان بن محمد الظهوري اأنـه يقــوم بت�سفـية �سركة ن�سائم بخاء للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١١6597، 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: 418 ر.ب: 811

هاتف رقم: 99006497
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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

اإدري�ش بن حمد بن عبداللـه الهدابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم فنجاء - ت�سامنية
 - فنجاء  مطعم  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  الهدابي  عبداللـه  بن  حمد  بن  اإدري�ش  يعلن 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ٤٠778٠6، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠١7/١/25م، وللم�سفي وحـده حـــق 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: 23 ر.ب: 600

هاتف رقم: 99360212
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�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مخبز وحلويات الهدابي - ت�سامنية

وحلويات  مخبز  �سركة  بت�سفـية  يقــوم  اأنـه  الهدابي  عبداللـه  بن  حمد  بن  اإدري�ش  يعلن 
الهدابي - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١7١756١، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠١7/١/25م، وللم�سفي وحـده حـــق 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: 23 ر.ب: 600

هاتف رقم: 99360212
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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ور�سة ال�سندان لت�سليح ال�سيارات - ت�سامنية

ال�سندان  ور�ســة  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الهدابي  عبداللـه  بن  حمد  بن  اإدري�ش  يعلن 
الـتجاري بالرقـم ١7١6999،  اأمانة ال�سجل  لت�سليح ال�سيارات - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حـــق  وحـده  وللم�سفي  2٠١7/١/25م،  املوؤرخ  ال�سركاء  لتفاق  وفقا 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
�ش.ب: 23 ر.ب: 600

هاتف رقم: 99360212
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�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر فنجاء للتجارة - ت�سامنية

يعلن اإدري�ش بن حمد بن عبداللـه الهدابي اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة ب�سائر فنجاء للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١5٠١7٠٤، وفقا لتفاق ال�سركاء 
املوؤرخ 2٠١7/١/25م، وللم�سفي وحـده حـــق 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: 23 ر.ب: 600

هاتف رقم: 99360212
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�سفــي
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عو�ش بن �سامل بن هالل العرميي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القوافـي الوطنية للتجارة - ت�سامنية
الوطنية  القوافـي  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  العرميي  هالل  بن  �سامل  بن  عو�ش  يعلن 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١٠3١٤99، وفقا لتفاق 
ال�سركاء املوؤرخ 2٠2١/6/22م، وللم�سفي وحـده حـــق 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: 136 ر.ب: 411
هاتف رقم: 99838455

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�سفــي

را�سد احلميدي محمد البادي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد العوينات للتجارة - تو�سية
اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة موارد العوينات للتجارة -  يعلن را�سد احلميدي محمد البادي 
اأمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ١١2276٤، وللم�سفي وحـده حـــق  تو�سية، وامل�سجلة لدى 
متثيـــــل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة 

الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
هاتف رقم: 99428081

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٠٤(

عمار بن عبداللطيف بن اإ�سماعيل الكمايل
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار امل�سرق لتكنولوجيا املكاتب �ش.م.م
امل�سرق  دار  �سركـــة  بت�سفـيــة  يقــوم  اأنـه  الكمايل  اإ�سماعيل  بن  بن عبداللطيف  يعلن عمار 
 ،١١8٤368 بالرقـم  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  املكاتب  لتكنولوجيا 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حـــق  وحـده  وللم�سفي 

مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
�ش.ب: 312 ر.ب: 311
هاتف رقم: 99344462

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�سفــي

هزاع بن علي بن حمد الأ�سخري
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العدل الهند�سية �ش.م.م
يعلن هزاع بن علي بن حمد الأ�سخري اأنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركـــة العدل الهند�سية �ش.م.م، 
بالرقـم ١١5١387، وللم�سفي وحـده حـــق متثيـــــل  الـتجاري  ال�سجل  اأمانة  وامل�سجلة لدى 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة الأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان الآتـي: 
ولية �سحار - محافظة �سمال الباطنة

�ش.ب: 1229 ر.ب: 311
هاتف رقم: 95880950

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�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١404(

مكتب املميز لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلهوري ال�ساملة للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب املميز لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة اجلهوري ال�ساملة للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١١9257 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

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

عبدالقادر بن عبداللـه بن عبدالرحيم البلوكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة الظاهري والبلوكي لل�سحن والتفريغ �ش.م.م

يعلــــن عبدالقادر بن عبداللـه بن عبدالرحيم البلوكي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركـــــة الظاهري 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  والتفريغ  لل�سحن  والبلوكي 

١09838١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

محمد بن طاهر بن علوي عيديد
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة املنجور الذهبي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلــــن محمد بن طاهر بن علوي عيديد ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركـــــة املنجور الذهبي للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١6400١١، عـــن انتهاء 

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

�سالح بن عبداللـه بن �سالح الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلنائن املعلقة العاملية �ش.م.م
يعلــــن �سالح بن عبداللـه بن �سالح الفار�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركـــــة اجلنائن املعلقة 
انتهاء  عـــن   ،١094552 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  العاملية 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١404(

مكتب البيان للتدقيق واملراجعة
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة خلفان بن �سامل بن حميد البادي واأوالده للتجارة - تو�سية

بن  �سامل  بن  خلفان  ل�سركـــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  واملراجعة  للتدقيق  البيان  مكتب  يعلــــن 
حميد البادي واأوالده للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

3١73690، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب دار احل�سابات لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع تركية الوطنية - ت�سامنية
تركية  م�ساريع  ل�سركـــــة  امل�سفــي  ب�سفـتـه  احل�سابات  لتدقيق  احل�سابات  دار  مكتب  يعلن 
عـــن   ،١785354 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - الوطنية 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة احلجر الذهبي املميز للتجارة واملقاوالت - تو�سية
الذهبي  احلجر  ل�سركـــــة  امل�سفــي  ب�سفـتـه  احل�سابات  لتدقيق  احل�سابات  دار  مكتب  يعلن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - واملقاوالت  للتجارة  املميز 

١١267١3، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة املعارف احلديثة للخدمات التجارية - ت�سامنية
املعارف احلديثة  ل�سركـــــة  امل�سفــي  ب�سفـتـه  لتدقيق احل�سابات  دار احل�سابات  يعلن مكتب 
للخدمات التجارية - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١0273١8، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١404(

م�سلم بن حديد بن عبدالوهاب املجيني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بيت �سم�سة للتجارة - ت�سامنية
يعلن م�سلم بن حديد بن عبدالوهاب املجيني ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركـــــة بيت �سم�سة للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١232566، عـــن انتهاء اأعــمال 

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

احلارث بن �سعيد احل�سرمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جناح الليل للتجارة �ش.م.م
يعلن احلارث بن �سعيد احل�سرمي ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركـــــة جناح الليل للتجارة �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١255١08،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

عبداللـه بن اأحمد بن عبداللـه الذيب باعمر
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار اخلريف للعقارات - ت�سامنية
يعلن عبداللـه بن اأحمد بن عبداللـه الذيب باعمر ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركـــــة دار اخلريف 
عـــن   ،١000١94 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للعقارات 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبراج الكويت العقارية �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن اأحمد بن عبداللـه الذيب باعمر ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركـــــة اأبراج الكويت 
العقارية �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١0١١867، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١404(

مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة كاكالبنا ال�سرق االأو�سط للبال�ستيك )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م

اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركـــــة كاكالبنا ال�سرق  يعلن مكتب 
االأو�سط للبال�ستيك )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري 

بالرقـــم ١3552١6، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب علي الدح و�سركاه
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العربية احلديثة للحا�سب االآيل �ش.م.م
يعلن مكتب علي الدح و�سركاه ب�سفـتـه امل�سفــي لل�سركة العربية احلديثة للحا�سب االآيل 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١08307 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

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

زكية بنت يحيى بن �سليمان ال�سباحية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغرزة الذهبية للتجارة - ت�سامنية
الذهبية  الغرزة  ل�سركة  امل�سفــية  ب�سفـتـها  ال�سباحية  �سليمان  بن  يحيى  بنت  زكية  تعلن 
عـــن   ،5096367 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

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

مرمي بنت خليفة بن م�سعود اخلن�سورية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأمواج بحور �سحار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

بحور  اأمواج  ل�سركة  امل�سفــية  ب�سفـتـها  اخلن�سورية  م�سعود  بن  خليفة  بنت  مرمي  تعلن 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  �سحار للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة 

١03307١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية
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اجلريدة الر�سمية العدد )١404(

غامن بن مبارك بن محمد ال�سيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
  ل�سركة جنم املدينة الوطنية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن غامن بن مبارك بن محمد ال�سيدي ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركة جنم املدينة الوطنية 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١48228، 

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

عبداللـه بن �سامل بن خمي�ش ال�سواعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
  ل�سركة حمود بن هالل ال�سواعي و�سركائه - تو�سية

يعلن عبداللـه بن �سامل بن خمي�ش ال�سواعي ب�سفـتـه امل�سفــي ل�سركة حمود بن هالل 
ال�سواعي و�سركائه - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 4042204، 

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

مهند بن عبداللـه بن خليفة اخلن�سوري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيف اليمان للم�ساريع واخلدمات �ش.م.م
اليمــــان  �ســـيف  ل�سركة  امل�سفــي  ب�سفـتـه  اخلن�سوري  خليفة  بن  عبداللـــه  بن  مهند  يعلن 
للم�ساريع واخلدمات �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١248489، 

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