
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1461(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات
قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                                                           وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
�ســـادر فــــي 2022/9/29 باإ�ســـدار الئحـــة تنظيـــــم  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2022/527 

واإدارة املعـــار�ض.
اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة

االإعالنات 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.

ا�ستدراك.
                                            االأمانـة العامـة ملجلـ�س املناق�سـات

اإعالن عن دعوات التاأهيل امل�سبق اأرقام 40 و2022/44.
اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نعامي جعالن للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع لبنان احلديثة �ض.م.م.

رقم 
ال�سفحة

االأحد 6 ربيــــع االأول 1444هـ                                                        املوافـــق 2 اأكتـــــــــوبــر 2022م
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�ض احلياة ال�سعيدة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جو�ستو للتوزيع �ض.�ض.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علوم اخلليج العاملية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن هالل امل�سعودي و�سريكه للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلهود الثالثية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلج احليلي للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد تنعم للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفلج للم�ساريع اجلديدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة لالأ�سباغ �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبيدانية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء رمال اآل وهيبة التجارية - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بهجة ال�سرقية املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال اآل وهيبة االأهلية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معت�سم �سلطان ال�سبلي و�سريكه �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النظرة امل�ستقبلية الذهبية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحرك الذهبي املتميز للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بنت البادية للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيحوت املتحدة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عي�سى بن حمد بن �سيف الزكواين للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سلحي وال�سماخي للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطابع العقيدة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تفوق لل�سناعات �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع درع النجد �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد خماء للتجارة �ض.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حور العني الذهبية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف امل�ساء للتجارة املتميزة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموع االأ�سخرة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل اخلليج املميزة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الفليج ال�ساملة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع رنيم املرتفعات احلديثة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ند ليوا للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي اأم اجلعاريف للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن اإ�سماعيل بن علي ال�سيخ واأوالده 

للتجارة - تو�سية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان للدواجن �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غ�سون حلب احلديثة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع الدوحة احلديثة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر �ساللة الع�سرية �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ينقل املتكاملة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم عالء الدين �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغيث للمقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رو�سة املعمورة للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القرن الدولية لل�سفر وال�سياحة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقطة االأ�سا�ض واالأوتاد �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإبداع للحلول املتقدمة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلعة املعرت�ض للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
علي  بن  وم�سبح  النعماين  علي  بن  �سعيد  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  بدء  عن  اإعالن 

النعماين للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النوافذ املتطورة للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإرادة املتميزة للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ج�سر بني عمر للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروح املدينة املتحدة - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار احلجاب لالأزياء - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكون املجهول �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظالل عقدا للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التجهيزات ال�سناعية املتحدة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العو�سج االأ�سفر للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع االإ�سماعيلي املا�سية - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي وماهر اأبناء عبداللـه بن �سامل املعمري 

للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع اخلليج االإقليمية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وهج م�سقط للم�ساريع املتكاملة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع ظفار للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأر�ض اجلليد الأنظمة التكييف والتربيد �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرايا االأندل�ض للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التوا�سل لال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأطل�ض اخلليج املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سهباء للتوريدات الطبية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�ساملة الوطنية للتجارة واملقاوالت �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد وخالد البدري للتجارة - ت�سامنية.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو عامر الدولية - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبعاد للدواجن �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة اخلليجية االأهلية االأولى �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عباقرة البيان �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الباز الوطنية للتجارة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهرة �سفاق�ض �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الرمي للتنمية ال�سياحية واال�ستثمار �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ب�سياء الوطنية - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منازل �سحار التجارية �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبو زهري العاملية للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سمة ابتكار لالإن�ساءات �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حجر القمر الدولية للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سرار املرتفع للم�ساريع املتكاملة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سقر اجلنوب للم�ساريع املتكاملة - ت�سامنية.
البلو�سي  رميم  بن  جالل  بن  عبداللـه  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

وولده للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زاخر الدولية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املا�سي للتجارة احلديثة �ض.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة من�سور بن نا�سر بن علي العامري واإخوانه 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سما الغزيل الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�سية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليم بن مبارك بن عبود الهنائي - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عيون احلمة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1461(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

قــرار وزاري

رقــم 2022/527

باإ�سدار الئحة تنظيم واإدارة املعار�ض

ا�ستنادا اإىل نظام اجلهاز الإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/97 بتعديـل م�سمى وزارة التجارة وال�سناعة اإىل وزارة 

التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإىل القرار الوزاري رقم 2017/182 باإ�سدار لئحة تنظيم واإدارة املعار�ض،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يعمل فـي �ساأن تنظيم واإدارة املعار�ض باأحكام الالئحة املرفقة.

املــادة الثانيــــة

تلتــزم املن�ســاآت التجاريــة التي متار�ض ن�ساط تنظيم واإدارة املعار�ض بتوفـيق اأو�ساعها وفقا 

لأحكام الالئحة املرفقة خالل مدة ل تزيد على )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ العمل بها.

املــادة الثالثــــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2017/182 امل�سار اإليه، كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامها.

املــادة الرابعـــة

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

�سـدر فـي:   3  من ربيــع االأول 1444هـ
املوافـــــق: 29 من �سبتمبـــــــــر 2022م       

 قيــ�ض بن حممــد بن مو�سـى اليو�ســـف

وزير التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار
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اجلريدة الر�سمية العدد )1461(

الئحة تنظيم واإدارة املعار�ض

الف�ســل االأول

التعريفـات واالأحكـام العامـة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املحدد قرين كل منها، 

ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر:

الــوزارة: 
وزارة التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار.

الوزيــر: 
وزير التجارة وال�سناعة وترويج ال�ستثمار.

الوكيــل: 
وكيل الوزارة للتجارة وال�سناعة.

املدير العام: 
مدير عام التجارة.

اجلهة املخت�سة: 
املديرية العامة للتجارة فـي الوزارة، واملديريات والإدارات التابعة للوزارة فـي املحافظات.

الرتخيــ�ض: 
املوافقة التلقائية ال�سادرة من الوزارة ملزاولة ن�ساط تنظيم واإدارة املعار�ض.

املرخ�ض له: 
املن�ساأة التجارية ال�سادر لها الرتخي�ض.

الت�سريــح: 
املوافقـــة ال�ســادرة من اجلهــة املخت�ســة لإقامة اأحد املعار�ض املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة.

امل�سرح له: 
املرخ�ض له، واجلهات املعنية، واجلمعيات امل�سهرة قانونا، ال�سادر لها الت�سريح.

املركــز: 
مركز عمان للموؤمترات واملعار�ض.
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املراكز واملجمعات التجارية: 
التجارية  اأكرث من املحالت  اأو  التي ت�ستمل على حمل واحد  التجارية  املراكز واملجمعات 

�سواء كانت متار�ض ن�ساطا واحدا اأو عدة اأن�سطة خمتلفة، ومنها الأ�سواق املركزية.

املــادة ) 2 (

ت�سري اأحكام هذه الالئحة على املعار�ض الآتية:

- املعر�ض التخ�س�سي: 
وهــو معـــر�ض متخــ�س�ض فـي جمــال معـني مـن املعرو�سـات اأو اخلدمـات ذات طبيعــة 

متجان�سة. 

- املعر�ض اال�ستهالكي: 
وهو معر�ض جتاري يعر�ض، ويبيع منتجات اأو خدمات ذات طبيعة متجان�سة. 

- املعر�ض امل�ساحب: 
وهــو معـــر�ض جتـــاري ي�ساحـــب تنظيمــه اإقامــة مهرجــان اأو فعالية، ويعر�ض ويبيع 

منتجات اأو خدمات خمتلفة ذات طبيعة غري متجان�سة. 

- معر�ض الدولة الواحدة: 
وهو معر�ض جتاري خا�ض بدولة معينة تعر�ض فـيه منتجات تلك الدولة اأو خدماتها 

فـي جمـــالت التعليـــم اأو ال�سحـــة اأو ال�ستثــمار اأو ال�سياحة اأو اأي جمالت اأخرى توافق 

عليها اجلهة املخت�سة.

- معر�ض املنتجات وال�سناعات الوطنية: 
وهو معر�ض جتاري يعر�ض ويبيع منتجات عمانية ال�سنع.

- معر�ض املنتجات وال�سناعات اخلليجية: 
وهو معر�ض جتاري يعر�ض ويبيع منتجات خليجية ال�سنع.

- املعر�ض الثقافـي: 
العلمية  بالأن�سطة  وهو معر�ض جتاري يعر�ض ويبيع منتجات وخدمات متخ�س�سة 

والتعليمية والثقافـية والفنية.

- املعر�ض اخلريي: 
وهو معر�ض جتاري يعر�ض ويبيع منتجات يخ�س�ض ريعه بالكامل لالأعمال اخلريية 

بعد خ�سم تكاليف تنظيمه واإقامته.
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- معر�ض العيد: 

الأعيــاد، ومنهـــا  فــرتة  اأثنــاء  وفـي  وهــو معر�ض جتاري يعر�ض ويبيع منتجات قبل، 

الهبطة اأو العيود.

- املعر�ض االفرتا�سي: 

املن�ســـات الإلكرتونية، والــتي ميكــن مــن خاللهــا  يتـــم تنظيمـــه علـــى  وهــو معـــر�ض 

الطالع على حمتويات املعر�ض والتوا�سل مع العار�سني. 

- املعر�ض املبتكر: 

مبتكــرة  بطريــقة  ويبيع منتجــات وخدمــات خمتلفـــة  يعــر�ض  معــر�ض جتــاري  وهــو 

تختلف عن اأنواع املعار�ض الأخرى املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة.

املــادة ) 3 (

ل ت�سري اأحكام هذه الالئحة على املعار�ض الآتية:

1 - معار�ض اللوحات الفنية والت�سوير الفوتوغرافـي.

2 - املعار�ض الثقافـية التي تقيمها اجلامعات والكليات واملدار�ض.

3 - املعار�ض اخلريية التي تنظم بغر�ض بيع الكتب امل�ستعملة. 

ينظمها،  التي  املعار�ض  ذلك  وت�ستثنى من  املركز،  قبل  تنظم من  التي  املعار�ض   -  4

وتكون غري مت�سابهة فـي نوعيتها ومعرو�ساتها وم�سمونها وغر�سها مع املعار�ض 

التي تنظم من قبل املرخ�ض له.

وفـي جميع الأحوال، يجب على املركز التن�سيق مع اجلهة املخت�سة ب�ساأن املعار�ض التي ينظمها.

املــادة ) 4 (

تكون اإقامة املعار�ض وفقا ملا تقدره الوزارة من اعتبارات اجتماعية اأو اقت�سادية اأو تاريخية، 

على اأن حتدد طبيعة اخلدمات واملنتجات اخلا�سة بهذه املعار�ض مبا يلبي الغر�ض من اإقامتها.

املــادة ) 5 (

تعطى الأولوية فـي امل�ساركة فـي اأي من املعار�ض املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة للمن�ساآت 

املقام  املعنية بذات املحافظة  امل�سجلني لدى اجلهات  التجارية ورواد الأعمال واحلرفـيني 

فـيها املعر�ض.
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املــادة ) 6 (

يجوز للوزارة طرح مزايدة لأي نوع من اأنواع املعار�ض املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة 

وفقا للقواعد والإجراءات التي حتددها الوزارة.

املــادة ) 7 (

ل يجوز للم�سرح له التم�سك مب�سمى املعر�ض ما مل يكــن م�سجــال لــدى املكتــب الوطنــي 

للملكية الفكرية فـي الوزارة.

الف�ســل الثانــي

الرتخــي�ض

املــادة ) 8 (

ي�سرتط للح�سول على الرتخي�ض ما ياأتي:

1 - األ يقل عدد العاملني لدى املرخ�ض له عن )2( �سخ�سني، على اأن يكون اأحدهما 

اأحد ال�سركاء  اأو  اإداريا عمانيا فـي حال عدم تفرغ مالك املن�ساأة التجارية  مديرا 

لإدارتها، والتوقيع نيابة عنهم، وفــي حـال تفــرغ مــالك املن�ســاأة التجاريـــة اأو اأحــــد 

ال�سركاء، فـيجب اإثبات التفرغ بخطاب معتمد من قبل اجلهات املعنية.

2 - اأن يتم ت�سجيل جميع العمانيني العاملني باملن�ساأة التجارية لدى الهيئة العامة 

للتاأمينات الجتماعية.

3  - اأن يكون لطالب الرتخي�ض مقر ثابت ميار�ض فـيه الن�ساط.

4 - اأن يكـون لـدى طالـب الرتخيـ�ض ح�سـاب م�سرفــي فـي اأحد امل�سارف املرخ�ض لها 

فـي �سلطنة عمان.

املــادة ) 9 (

يقدم طلب الرتخي�ض اإىل الوزارة على النموذج املعد لهذا الغر�ض، ويكون الرتخي�ض ملدة 

ل تزيد على )3( ثالث �سنوات، ويجوز جتديدها ملدة مماثلة.

املــادة ) 10 (

يلتزم املرخ�ض له بتقدمي طلب جتديد الرتخي�ض خالل مدة ل تقل عن )30( ثالثني 

يوما قبل انق�ساء مدة الرتخي�ض، ويراعى فـي طلب التجديد ذات ال�سرتاطات واملتطلبات 

الالزمة ملنح الرتخي�ض ابتداء.
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املــادة ) 11 (

ينتهي الرتخي�ض فـي اأي من  الأحوال الآتية:

1 - اإذا فقد املرخ�ض له اأحد ال�سروط الواجب توفرها للح�سول على الرتخي�ض.

2 - انتهاء مدة الرتخي�ض دون طلب جتديده خالل الأجل املحدد.

3 - رف�ض الوزارة جتديد الرتخي�ض، على اأن يكون قرارها م�سببا.

4 - �سدور حكم نهائي باإ�سهار اإفال�ض املرخ�ض له.

5 - حل اأو ت�سفـية املرخ�ض له اأو انتهاء مدته، اأو زوال �سخ�سيته القانونية لأي �سبب 

من الأ�سباب.

6 - اإذا ثبت ح�سول املرخ�ض له على الرتخي�ض عن طريق الغ�ض اأو التدلي�ض اأو التزوير 

اأو تقدمي بيانات اأو معلومات غري �سحيحة.  

7 - اإذا تقدم املرخ�ض له بطلب اإلغاء الرتخي�ض ال�سادر له.

الف�ســل الثالــث

اإدارة املعــار�ض

املــادة ) 12 (

ل يجوز اإقامة اأي معر�ض اأو الرتويج له اأو الإعالن عنه مبختلف و�سائل الإعالم اأو عرب 

برامج التوا�سل الجتماعي اإل من خالل املرخ�ض له، وبعد احل�سول على ت�سريح بذلك 

من اجلهة املخت�سة.

ويقدم طلب الت�سريح اإىل اجلهة املخت�سة على النموذج املعد لذلك م�ستمال على البيانات 

وامل�ستندات املبينة فـي النموذج امل�سار اإليه، مبا فـي ذلك اإعداد ملف تعريفـي عن املعر�ض 

حمل طلب الت�سريح.

وللجهة املخت�سة اإلغاء الت�سريح فـي اأي وقت على اأن يكون قرارها م�سببا.

املــادة ) 13 (

ا�ستثناء من حكم املادة )12( من هذه الالئحة، يجوز للجهة املخت�سة الت�سريح للجهات 

املعنية، واجلمعيات امل�سهرة قانونا باإقامة معر�ض للمنتجات وال�سناعات الوطنية اأو معر�ض 

خريي اأو معر�ض تخ�س�سي. 
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املــادة ) 14 (

يجوز للجهة املخت�سة الت�سريح باإقامة معار�ض املجوهرات وامل�سغولت الذهبية والأحجار 

الكرمية، �سريطة احل�سول على موافقة م�سبقة من املديرية العامة للموا�سفات واملقايي�ض 

فـي الوزارة.

املــادة ) 15 (

ي�سرتط تقدمي موافقة م�سبقة من وزارة ال�سحة ب�ساأن الرتويج وبيع املنتجات ال�سيدلنية 

والدوائية والأع�ساب الطبيعية التي ت�ستخدم فـي الطب والعالج فـي خمتلف املعار�ض.

املــادة ) 16 (

يجوز اأن ي�ساحب اإقامة املعر�ض عرو�ض ترويجية لتوزيع هدايا جمانية للجمهور اأو توزيع 

ق�سائم )كوبونات( يتم اإجراء ال�سحب عليها للح�سول على جوائز وهدايا، �سريطة احل�سول 

على موافقة اجلهة املخت�سة.

املــادة ) 17 (

ل يجوز عر�ض اأي مل�سقات اأو اإعالنات اأو مواد اإعالمية تخالف النظام العام اأو الآداب العامة.

املــادة ) 18 (

يجب اأن ت�ستخدم اللغة العربية فـي الإعالن والرتويج ملختلف املعار�ض، ويجوز ا�ستخدام 

لغات اأخرى بالإ�سافة لها.

املــادة ) 19 (

يجب على امل�سرح له تغطية امل�ساركني من خارج �سلطنة عمان بتاأمني �سحي يغطي فرتة 

اإقامة املعر�ض. 

املــادة ) 20 (

يجب اأن تكون املطاعم واملقاهي امل�ساركة فـي املعر�ض م�سجلة فـي �سلطنة عمان ومرخ�سة 

تدار من قبل عمانيني،  التي  واملقاهي  للمطاعم  الأولوية  املخت�سة، وتعطى  البلدية  من 

واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلا�سلة على بطاقة ريادة الأعمال.

املــادة ) 21 (

اآخر، �سريطة احل�سول  ال�سادر له ملرخ�ض له  الت�سريح  التنازل عن  يجوز للمرخ�ض له 

على موافقة اجلهة املخت�سة، كما يجوز له التعاقد مع موؤ�س�سات اأو �سركات اأخرى لتقدمي 

خدمات التوريد والت�سويق.
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املــادة ) 22 (

يحظر على امل�سرح له عر�ض الآتي:

1 -  اأي مواد تنتهي �سالحيتها خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ بدء املعر�ض.

2 - اأي مواد تالفة اأو قدمية.

3 -  ال�سلع املقلدة، وغري املطابقة للموا�سفات واملقايي�ض املعتمدة.

املــادة ) 23 (

يجب على امل�سرح له اإخطار اجلهة املخت�سة كتابيا  فـي حالة رغبتهم  فـي تاأجيل اأو اإلغاء 

تنظيم املعر�ض امل�سرح له باإقامته خالل مدة ل تقل عن )5( خم�سة اأيام من املوعد املحدد 

لإقامته، ول يجوز طلب التاأجيل اإل ملرة واحدة.

املــادة ) 24 (

يجب على امل�سرح له اللتزام بالآتي:

1 - تخ�سي�ض م�ساحة ل تقل عن )10%( ع�سرة باملائة من امل�ساحة الكلية للمعر�ض 

ال�ستهالكي وللمعار�ض امل�ساحبة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة ورواد الأعمال 

واحلرفـيني من اأ�سحاب املهن واأ�سحاب الأعمال املنزلية، مع منحهم الت�سهيالت 

املنا�سبة.

2 - تخ�سي�ض موقع فـي مكان اإقامة املعر�ض يحتفظ فـيه بالت�سريح وقوائم امل�ساركني 

امل�ستندات  من  وغريها  العار�سني  مواقع  تو�سح  للمعر�ض  تف�سيلية  وخريطة 

والوثائق اخلا�سة باملعر�ض، مع �سمان وجود عامل به طوال فرتة املعر�ض. 

املــادة ) 25 (

يلتزم امل�سرح له خالل )14( اأربعة ع�سر يوما من انتهاء املعر�ض باإعداد تقرير يتم تقدميه 

اإىل اجلهة املخت�سة بناء على طلبها، على اأن يت�سمن - ب�سفة خا�سة - الآتي:

1 - تاريخ بداية ونهاية املعر�ض.

2 - امل�ساحة الإجمالية الفعلية للمعر�ض.

3 - عدد الأ�سخا�ض الذين عملوا فـي تنظيم املعر�ض.

4 - اإجمايل عدد العار�سني امل�ساركني فـي املعر�ض من داخل �سلطنة عمان اأو من خارجها.
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5 - عدد املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة امل�ساركة فـي املعر�ض.

6 - اإجمايل عدد الزوار للمعر�ض، ونتيجة ال�ستبيان اخلا�ض بتقييمهم للمعر�ض.

7 - �سورا للمعر�ض وملخ�سا اإعالميا عما تناولته و�سائل الإعالم عنه.

املــادة ) 26 (

يجوز للوزارة تقييم املعر�ض من خالل اأي من تق�سيماتها الإدارية املخت�سة.

الف�ســل الرابــع

املعــار�ض التخ�س�سيــة

املــادة ) 27 (

يجب اأن تتوفر فـي املعر�ض التخ�س�سي ال�سروط الآتية:

1 - األ تزيد مدة اإقامته على )10( ع�سرة اأيام.

2 - األ يقل عدد العار�سني عن )15( خم�سة ع�سر عار�سا.

3 - احل�سول على موافقة م�سبقة من اجلهات املعنية على حمتوى املعر�ض.

املــادة ) 28 (

يجوز منح الت�سريح باإقامة معر�ض تخ�س�سي مت�سابه فـي اأكرث من حمافظة من حمافظات 

�سلطنة عمان فـي ذات الوقت اأو فـي اأوقات خمتلفة.

املــادة ) 29 (

يجوز للمنظمات الإقليمية والدولية املعتمدة لدى �سلطنة عمان اإقامة معار�ض تخ�س�سية 

�سنوية، �سريطة اأن يكون ذلك من خالل املرخ�ض له، واحل�سول على موافقة وزارة اخلارجية.

املــادة ) 30 (

ل يجوز البيع فـي املعار�ض التخ�س�سية، وا�ستثناء من ذلك يجوز للجهة املخت�سة ال�سماح 

بالبيع فـي املعار�ض املتخ�س�سة ذات ال�سهرة اأو تلك التي تعر�ض منتجا واحدا.

الف�ســل اخلامــ�ض

املعــار�ض اال�ستهالكيــة 

املــادة ) 31 (

حتدد �سوابط املعار�ض ال�ستهالكية على النحو الآتي:
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1 - األ يزيـــد عـــدد مـــرات الت�سريـــح باإقامتـــها لأكثــر مـــن معر�ســـني لكـــل حمافظــة 

فـي ال�سنة الواحدة.

2 - األ يزيد الت�سريح لأكرث من معر�ض ا�ستهالكي لكل مرخ�ض له خالل العام. 

3 - األ تزيد مدة اإقامة املعر�ض على )20( ع�سرين يوما. 

4 - األ يقام املعر�ض قبل الأعياد بـ )30( ثالثني يوما.

الف�ســل ال�ســاد�ض

املعــار�ض امل�ساحبـــة 

املــادة ) 32 (

يجـــوز للجهـــة املخت�ســـة املوافقــة على اإقامة املعار�ض امل�ساحبة بناء على طلب املحافظة، 

على األ تزيد مدتها على مدة املهرجان اأو الفعالية.

املــادة ) 33 (

يجب على اجلهة املخت�سة التن�سيق مع اجلهات املعنية ب�ساأن و�سع الآلية املنا�سبة لتنظيم 

املعار�ض امل�ساحبة فـي خمتلف املحافظات، وو�سع ال�سوابط املنا�سبة لختيار املرخ�ض له 

الذي �سيقوم بتنظيمها. 

الف�ســل ال�سابــع

معــار�ض الدولــة الواحــدة

املــادة ) 34 (

يجوز تنظيم معر�ض الدولة الواحدة، �سريطة احل�سول على موافقة م�سبقة من وزارة اخلارجية.

املــادة ) 35 (

حتدد �سوابط معر�ض الدولة الواحدة على النحو الآتي:

1 - األ تزيد مدة اإقامته على )7( �سبعة اأيام. 

2 - األ تكون اإقامته فـي �سهر نوفمرب.

3 - اأن يكون املعر�ض فـي مقر املركز.

4 - األ يقل عدد العار�سني عن )30( ثالثني عار�سا.
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املــادة ) 36 (

يجوز البيع فـي معر�ض الدولة الواحدة، �سريطة اأن تكون جميع املنتجات من اإنتاج دولة 

املعر�ض املقام.

الف�ســل الثامــن

معــر�ض املنتجــات وال�سناعــات الوطنيــة

املــادة ) 37 (

ل يجوز للمرخ�ض له احلا�سل على ت�سريح بتنظيم معر�ض منتجات و�سناعات وطنية 

فـي حمافظة معينة التقدم بطلب الت�سريح له باإقامة معر�ض اآخر من نف�ض النوع بذات 

املحافظة اإل بعد انتهاء املعر�ض ال�سابق.

املــادة ) 38 (

يجوز للوزارة الت�سريح باإقامة عدة معار�ض للمنتجات الوطنية فـي ذات املحافظة، �سريطة 

األ تكون فـي ذات الولية.

املــادة ) 39 (

حتدد �سوابط معار�ض املنتجات وال�سناعات الوطنية على النحو الآتي:

1 - اأن يكون جميع العار�سني امل�ساركني فـي املعر�ض عمانيني.

2 - اأن تكون جميع املنتجات املعرو�سة فـي املعر�ض عمانية املن�ساأ، وت�ستثنى من ذلك 

املنتجات غري العمانية التي ت�ساف اإليها بع�ض التعديالت من قبل العار�سني.

3 - األ تزيد مدة اإقامة املعر�ض على )5( خم�سة اأيام. 

الف�ســل التا�ســع

معر�ض املنتجات وال�سناعات اخلليجية

املــادة ) 40 (

حتدد �سوابط معار�ض املنتجات وال�سناعات اخلليجية على النحو الآتي:

1 - اأن يكون جميع العار�سني امل�ساركني فـي املعر�ض من جن�سية اإحدى دول جمل�ض 

التعاون لدول اخلليج العربية.
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2 - اأن تكون جميع املنتجات املعرو�سة فـيه خليجية املن�ساأ، وت�ستثنى من ذلك املنتجات 

غري خليجية املن�ساأ التي ت�ساف اإليها بع�ض التعديالت من قبل العار�سني.

3 - األ تزيد مدة اإقامة املعر�ض على )5( خم�سة اأيام. 

ويجوز اأن ت�سارك فـي املعر�ض املطاعم واملقاهي اململوكة ملواطني دول جمل�ض التعاون لدول 

اخلليج العربية. 

الف�ســل العا�ســر

املعــار�ض الثقافـية

املــادة ) 41 (

يجب األ تزيد مدة اإقامة املعر�ض الثقافـي على )10( ع�سرة اأيام، ويجوز للم�سرح له التقدم 

بطلب زيادة املدة، �سريطة اأن يكون املعر�ض مقاما فـي املركز.

الف�سل احلادي ع�سر

املعــار�ض اخلرييــة

املــادة ) 42 (

يجب األ تزيد مدة اإقامة املعر�ض اخلريي على )3( ثالثة اأيام.

املــادة ) 43 (

يجب اأن تخ�س�ض الأموال املتح�سل عليها من املعر�ض اخلريي بالكامل لالأعمال اخلريية، 

خم�سوما منها تكاليف تنظيم واإقامة املعر�ض.

الف�سل الثاين ع�سر

معــر�ض العيــد

املــادة ) 44 (

يجوز للجهات املعنية اإقامة معر�ض العيد، على اأن يكون ذلك من خالل املرخ�ض له. 

املــادة ) 45 (

يجب اأن يكون مكان معر�ض العيد )الهبطة اأو العيود( فـي املوقع املتعارف عليه فـي الولية 

املطلوب احل�سول على ت�سريح باإقامة وتنظيم املعر�ض فـيها اأو فـي املواقع التي حتددها 

اجلهات املعنية، واأن يكون خالل الفرتة املتعارف عليها فـي تلك الولية، على األ تزيد على 

)5( خم�سة اأيام. 
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املــادة ) 46 (

ل يجوز اأن تتزامن فرتة اإقامة معر�ض العيد مع معر�ض م�سابه له مقام فـي ذات الولية، 

وت�ستثنى من ذلك النيابات التابعة لتلك الولية. 

الف�سل الثالث ع�سر

املعار�ض التي تنظمها املراكز واملجمعات التجارية

املــادة ) 47 (

وت�سويقي  تن�سيطــي  معــر�ض  باإقامــة  التجاريـــة  واملجمعـــات  للمراكـــز  الت�سريـــح  يجــوز 

اأق�سى  للم�سروعات التجارية التي لها مقار داخل تلك املراكز واملجمعات التجارية، بحد 

)4( اأربع مرات فـي ال�سنة، على األ تزيد مدة املعر�ض الواحد على )7( �سبعة اأيام.

ويجوز م�ساركة اأي م�سروعات جتارية فـي املعر�ض من خارج املركز اأو املجمع التجاري.

املــادة ) 48 (

يجــــب اأن يكـــون املعـــر�ض التن�سيـــطي والت�سويقــي داخل املركز اأو املجمع التجاري، ويدار 

من قبل املرخ�ض له.

الف�سل الرابع ع�سر

املعــار�ض االفرتا�سيــة

املــادة ) 49 (

يجب للح�سول على ت�سريح باإقامة معر�ض افرتا�سي ا�ستيفاء ال�سروط الآتية:

1 - األ تزيد مدة اإقامة املعر�ض على )10( ع�سرة اأيام.

2 - األ يقل عدد العار�سني عن )20( ع�سرين عار�سا.

3 - احل�سول على موافقة م�سبقة من اجلهات املعنية على املعرو�سات.

4 - اأن تكون املن�سة الإلكرتونية امل�ستخدمة مرخ�سة من قبل اجلهات املعنية.

5 - اأن تكون لدى جميع العار�سني امل�ساركني م�سروعات جتارية م�سجلة فـي �سلطنة 

عمان اأو فـي اخلارج.

ويجب على امل�سرح له �سمان و�سول ال�سلع اإىل امل�ستهلكني وفق التفاق الذي مت معهم.
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الف�سل اخلام�ض ع�سر

املعـــار�ض املبتكـــرة

املــادة ) 50 (

املخت�سة،  �سامل للجهة  باإقامة معر�ض مبتكر تقدمي ت�سور  الت�سريح  يجب على طالب 

يت�سمن على الأخ�ض مدة ومكان اإقامته، وذلك قبل التاريخ املحدد لإقامته مبدة ل تقل 

عن )30( ثالثني يوما.

الف�سل ال�ساد�ض ع�سر

اجلــزاءات االإداريــة

املــادة ) 51 (

يجوز للوزارة تكليف بع�ض موظفـيها املخت�سني مراقبة تنظيم املعار�ض، ودخولها فـي اأي 

وقت للتاأكد من تطبيق اأحكام هذه الالئحة، واتخاذ ما يلزم من اإجراءات اإزاء املخالفات 

املرتكبة.

املــادة ) 52 (

يجوز للوزارة عند خمالفة اأحكام هذه الالئحة، توقيع اجلزاءات الإدارية الآتية:  

1 - الإنذار الكتابي، مع حتديد مدة لإزالة اأ�سباب املخالفة.

2 - غرامة اإدارية مقدارها )1000( األف ريال عماين.

3 - وقف الن�ساط ملدة ل تزيد على )3( ثالثة اأ�سهر، مع اإلغاء جميع الت�ساريح ال�سادرة 

للمخالف باإقامة اأي نوع من املعار�ض خالل فرتة الإيقاف.

4 - اإلغاء الرتخي�ض.

وفـي جميع الأحوال، يجب اتخاذ الإجراءات املقررة قانونا لغلق املعر�ض املقام بدون ت�سريح 

من قبل اجلهة املخت�سة.
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبـات ت�سجيـل العالمـات التجاريـة املقبولـة وفقـا لأحـكام 
قانـون )نظـام( العالمات التجاريـة لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/33.

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155753
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع احلجر ال�سناعي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يون�س بن علي بن حممد املعمري للتجارة واملقاولت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155946
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع زينة واك�س�سوارات املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو لورا للتجارة واملقاولت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155951

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سائر فواكه )حت�سري اأو تعليب اأو حفظ الفواكه وع�سريها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تريان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155952

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي وخدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ركن اجلزيرة ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156015

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل املالب�س والكي )الغ�سيل اجلاف(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة امليزة الفريدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155942

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طباعة النماذج، الطباعة، الطباعة الفوتوغرافـية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنتهى خلدمات الأعمال والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155941

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الطبــــاعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنتهى خلدمات الأعمال والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155977

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطــاعم،  الكافترييات، خدمـــات  التموين بالطعــام وال�ســراب، خدمـــات  املقــاهي،  خدمـــات 

خدمات مطاعم وا�سوكو، خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تقنية امل�ستقبل اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156041

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع غامن الربيعي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156022

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع احللويات العربية ت�سمل املعمول وخالفه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ورود نخل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156016

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الدارين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156052

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ومي�س م�سقط التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156026

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت، خدمات 

مطاعم وا�سوكو، تزيني الطعام، تزيني الكيك )الكاتو(، معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري 

اأو خا�سة تتمثل فـي  اإعداد اأطباق ووجبات منزلية  الوجبات، خدمات الطهاة ال�سخ�سية، 

الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سعيد عبداللـه حممد امل�سيخي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156066

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�سرتاحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سيم الأندل�س املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156056

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساند للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155984

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل ن�سائي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حلوت املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156014

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساي ال�سبلة �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156072

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155999

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الإلكرتونيات التقنية والذكية مثل الهواتف واحلوا�سيب، بيع اإنرتنت الأ�سياء والبيوت 

بيع  الكهربائية،  الأدوات  بيع  واحلو�سبية  الذكية  الأنظمة  بيع   )smart home( الذكية 

اأنظمة املراقبة الرقمية، بيع اأدوات الإ�ساءة الذكية، خدمات البيع باملفرد اأو خدمات البيع 

باجلملة لالأجهزة والآلت الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإبداع ال�ساعد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156060

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الن�ساط املكتبي والبيع بالتجزئة عن طريق الإنرتنت )التجارة الإلكرتونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإعالن امللكي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156018
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الهيكل لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156024
فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالمل غري معدنية متحركة للم�سافرين، حاويات غري معدنية للتخزين والنقل، اأوعية 
عائمة غري معدنية، طاولت، مرجان، �سواين غري معدنية، قرون غري م�سغولة اأو �سبه 
معدنية  غري  م�سابك  فر�سات،  و�سائد،  البيا�سات،  ماعدا  نوم  فرا�س  كرازياء،  م�سغولة، 
للمعاطف، اأحوا�س غري معدنية، عربات �ساي، طاولت للر�سم، اأوعية ثابتة للمناديل غري 
�سدف  ال�سالحف،  �سدف  خ�سبية،  خزانات  اخل�سب،  من  براميل  اأ�سالع  كنب،  معدنية، 
البال�ستيك،  اأو  الأ�سجار، �سالمل من اخل�سب  اأو  للنباتات  اأعمدة هز غري معدنية  املحار، 
اأثاث مدار�س، رفوف للطابعني، لوحات اإعالن من اخل�سب اأو البال�ستيك، �سامولت غري 
مرابط  للتعبئة،  معدنية  غري  اأوعية  للنقل،  قابلة  للمغاط�س  مفار�س  مر�سوم،  معدنية، 
للخراطيم  اآلية  بكرات غري معدنية وغري  اأ�سرة،  القما�س،  لي�ست م�سنوعة من  لل�ستائر 
املرنة، ملفات، غري معدنية، وغري اآلية، للخراطيم املرنة، ق�سبان لل�سالمل، منا�سد العمل، 
غري  اأغطية  ال�سخ�سي،  لال�ستخدام  كهربائية،  غري  مراوح  اإيواء،  �سناديق  اأثاث،  اأرفف 
الزهور،  لأوعية  اأثاث، قواعد  زهور  اأرفف  لوازم غري معدنية لالأثاث،  معدنية لالأوعية، 
معالف، م�ساند اأ�سلحة، م�ستوعبات كالرباميل، غري معدنية، قواعد غري معدنية للرباميل، 
معدنية  غري  اك�س�سوارات  للنوافذ،  معدنية  غري  لوازم  للحم،  خزائن  لل�ستائر،  بكرات 
مالب�س،  خزانات  اأقفا�س،  طاولت،  فرم  األواح  لالأبواب،  معدنية  غري  جتهيزات  لالأ�سرة، 
لوحات غري معدنية لالأرقام، اأثاث معدين، راتونياء، اأرفف عر�س اجلرائد، اأرفف عر�س 
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للمجالت، �ستائر داخلية م�سلعة، اأحوا�س غ�سيل اأثاث، اأ�سرة للم�ست�سفـيات، دواليب غري 
معدنية لالأ�سرة، مزاليج غري معدنية لالأبواب، من�سات، �سالل لنقل الأغرا�س، عالقات 
درج غري معدين  معدنية،  حتميل غري  من�سات  للنقل،  معدنية  من�سات غري  للمعاطف، 
�سالمل، قطع متحركة للديكور، حواجز من اخل�سب لالأثاث، عجالت غري معدنية لالأثاث، 
لوحات  م�سغول،  �سبه  اأو  م�سغول  غري  اللوؤلوؤ  عرق  منت�سبة،  مكاتب  نحل،  ع�سل  اأقرا�س 
للمنازل، طيور حمنطة، خمدات،  اأرقام غري معدنية وغري م�سيئة  هوية غري معدنية، 
خمدات هوائية لي�ست لغايات طبية، فر�سات من الق�س، ق�س جمدول عدا احل�سر، جدائل 
خطافات  اأثاث،  �ستائر  للمظالت،  قواعد  للخبازين،  خبز  �سالل  الق�س،  من  حواف  ق�س، 
طاولت،  اأغطية  للخيام،  معدنية  غري  اأوتاد  اخلرز،  من  �ستائر  للمالب�س،  معدنية  غري 
اأبواب لالأثاث، �سكك لل�ستائر، رفوف لالأثاث، حواف من البال�ستيك لالأثاث، خزانات غري 
معدنية وغري مبنية بالطوب اأو احلجارة، ق�سبان لل�ستائر، م�سابك لل�ستائر، حبال زينة 
لل�ستائر، ق�سب امل�ستخدم فـي �سنع اجلدائل، حوافر حيوانات، طاولت كتابة، اأقفال غري 
بنواب�س،  فر�سات مزودة  كنبات لال�سطجاع،  اأرائك،  للمركبات، مقاعد معدنية،  معدنية 
اأو  اأو اجلب�س  اأو ال�سمع  اأجزاء الآلت، هياكل من اخل�سب  �سمامات غري معدنية بخالف 
البال�ستيك، طاولت معدنية، طاولت جتميل، قوالب لإطارات ال�سور، رفوف للتخزين، 
خزائن باأقفال، مرايا، كرا�سي قابلة للطي، تكايات، م�ساند زوجية لأ�سطح الطاولت اأثاث، 
و�سائد  اأثاث،  عر�س  خزانات  الق�س،  من  اأ�سغال  لالأواين،  اأرفف  املفاتيح،  لتعليق  لوحات 
هوائية لي�ست لغايات طبية، فر�سات هوائية لي�ست لغايات طبية، ق�سبان من الكهرمان، 
لوحات من الكهرمان، قطع فنية من اخل�سب اأو ال�سمع اأو اجلب�س اأو البال�ستيك، اأحوا�س 
غري معدنية خللط مالط البناء، �سناديق غري معدنية، قوائم وحوامل الآلت احلا�سبة، 
منا�سد للمالزم اأثاث، براميل غري معدنية، اأطواق للرباميل غري معدنية، �سدادات غري 
معدنية، اأغطية اإحكام غري معدنية، براغي غري معدنية، م�سامري بر�سام غري معدنية، اأوتاد 
غري معدنية، م�سامري ملولبة غري معدنية، اأغطية غري معدنية للقوارير، اأدوات اإغالق 
هياكل  اأثاث،  طعام  عربات  للمع�سم،  معدنية  غري  تعريف  اأ�ساور  للقوارير،  معدنية  غري 
جذعية من اخل�سب اأو ال�سمع اأو اجلب�س اأو البال�ستيك، براغي ربط غري معدنية للكبالت، 
اإطارات �سور، حوامل لإطارات ال�سور، طاولت تدليك، اأ�سرة مائية، لي�ست لغايات طبية، 
معدنية،  غري  اأوتاد،  خوابري  �سمامات،  املجاري  مياه  وت�سريف  حلب�س  بال�ستيكية  قطع 
للقوارير،  خ�سبية  اأغطية  املاء،  ملوا�سري  البال�ستيك  من  �سمامات  عالية،  مقاعد  �سدف، 
هياكل �سغرية من اخل�سب اأو ال�سمع اأو اجل�س اأو من مواد بال�ستيكية، اأقفال غري معدنية 
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غري كهربائية، كرا�سي مل�سففـي ال�سعر، اأعمدة غري معدنية، �سالل غري معدنية، �سناديق 
بريد غري معدنية وغري مبنية بالطوب اأو احلجارة، عوامات ر�سو غري معدنية، خزانات 
�ستائر من  اأثاث،  البال�ستيك، عربات متحركة  اأو  للتخزين، لفتات من اخل�سب  مالب�س 
اخليزران، �سناديق للدمى، كرا�سي عالية لالأطفال، عربات مل�ساعدة الأطفال على امل�سي، 
مواد دعاية قابلة للنفخ، بطاقات بال�ستيكية للمفاتيح، غري م�سفرة وغري ممغنطة، األواح 
القطع  اأعمدة احتكاك للقطط،  الن�سر،  لل�ستائر، ح�سان  البال�ستيك  للمرايا، بكرات من 
اخل�سبية امل�ستخدمة فـي ربط احليوانات انرية، ل�سحب الأحمال الثقيلة، عربات لأجهزة 
احلا�سوب اأثاث، جرار حفظ رماد املوتى، اأجرا�س الزينة ديكور، �ستائر داخلية من اخل�سب 
م�سنوعة من املحبوك، م�ساند كتب اأثاث، و�سائد للحيوانات الأليفة، خزانات املنا�سف اأثاث، 
مقاب�س لالأبواب غري معدنية، مرايا يدوية، ح�سر حظائر لعب الأطفال، مقاب�س، ولي�س 
من املعدن، من�سات حائط لتغيري حفا�سات الأطفال، ح�سائر للتغيري لالأطفال، �ستائر 
داخلية اأثاث، براغي )باب( لي�ست من املعدن، �ستائر من الورق، �ستائر ن�سيجية داخلية من 
مواد ن�سيجية، اأجرا�س اأبواب، غري معدنية، غري كهربائية، جدران تق�سيم اأثاث، �سدادات 
اأثاث،  منا�سري  ن�س�س  معدنية،  غري  لالأبواب،  مطارق  للقنينات،  معدنية،  غري  براغي، 
ارتكاز غري معدنية لأحوا�س  للنفخ، كرا�سي بدرجات، غري معدنية، مقاب�س  قابل  اأثاث 
ال�ستحمام، اأطواق غري معدنية لربط املوا�سري، اأدوات لعر�س املجوهرات، ح�سائر للنوم، 
حلقات م�سقوقة غري معدنية للمفاتيح، اأجهزة غري معدنية ثابتة لتوزيع اأكيا�س ف�سالت 
وغري  معدنية  غري  م�سدات  لالأبواب،  مطاطية  وغري  معدنية  غري  م�سدات  الكالب، 
مطاطية للنوافذ، مزاليج غري معدنية للنوافذ، اأقفال غري معدنية للنوافذ، اأقفال غري 
معدنية،  غري  فارغة  اأدوات  �سناديق  معدنية،  غري  فارغة  اأدوات  علب  لالأبواب،  معدنية 
رفوف، عالقات غري معدنية للحقائب، مفاتيح بال�ستيكية، دعائم غري معدنية لالأثاث، 
بطاقات بال�ستيكية، من�سدات اأثاث، مكتبات اأثاث، معدات تعليق املالب�س، تنك غري معدين، 
الأطفال،  لأ�سرة  �سدمات  واقيات  املختومة،  لالأكيا�س  بال�ستيكية  م�سابك  الطيور،  بيوت 
بخالف بيا�سات الأ�سرة، �سناديق خ�سبية اأو بال�ستيكية، cots for babies، اأ�سرة اأطفال 
حممولة، اأرجل الأثاث، اأرجل اأثاث ق�سرية، wardrobes، م�سند للقدمني، م�ساجب اأحذية 
اأو ال�سمع، اأو اجل�س اأو  غري معدنية، م�سامري اأحذية غري معدنية، �سلبان من اخل�سب، 
هوائية،  اأ�سرة  الزيت،  لت�سريف  معدنية  غري  حاويات  املجوهرات،  بخالف  البال�ستيك، 
لأغرا�س غري طبية، فر�سات للتخييم، منحدرات بال�ستيكية ت�ستخدم مع املركبات، كرا�سي 
حلمامات الد�س، و�سائد ت�سنيد راأ�س الأطفال، و�سائد ملنع تقلب الر�سع، و�سائد لتحديد 
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و�سعية راأ�س الر�سيع، �سواري اأعالم، غري معدنية، حممولة باليد، �سدادات م�سنوعة من 
)مغالق  كهربائي  وغري  معدين  غري  لالأبواب  مغالق  املطاط،  اأو  املعدن  اأو  الزجاج  غري 
هيدروليكي(، مزلق غري معدين لالأبواب اجلرارة، مقاعد حمام لالأطفال والر�سع، األواح 
عمل تو�سع على الركبتني، مكاتب حممولة، فتاحات )مفاتيح( لالأبواب غري معدنية وغري 
غري  للنوافذ  اأقفال  كهربائية،  وغري  معدنية  غري  للنوافذ  )مفاتيح(  فتاحات  كهربائية، 
للحمامات  كهربائية، خزن  اأو  اأقفال غري معدنية  النوافذ غري معدنية،  بكرات  معدنية، 
)فر�س(، لوحات عر�س، خاليا نحل، زينة بال�ستيكية لالأطعمة واملاأكولت، كهرمان اأ�سفر، 
الأليفة  للحيوانات  اإيواء  �سناديق  املنزلية،  الأليفة  للحيوانات  اأ�سرة  حمنطة،  حيوانات 
املنزلية، بيوت للحيوانات الأليفة املنزلية، خمالب حيوانات، حلقات لل�ستائر، زجاج مطلي 
للموا�سري،  اأو  للكبالت  البال�ستيك  من  م�سابك  اأدوية،  خزانات  خزانات،  مرايا،  بالف�سة 
خيزران،  م�سغول،  �سبه  اأو  م�سغول  غري  حوت  عظم  النبيذ،  لرتويق  اخل�سب  من  براميل 
طاولت/ ن�سد اأثاث، �سالل �سيد ال�سمك، حظائر لعب لالأطفال، اأ�سرة لالأطفال، رفوف 
اأ�سرطة  اأ�سرة من اخل�سب،  للغزل واحلرير واحلبال، هياكل  مكتبات، بكرات من اخل�سب 
من اخل�سب، �سدادات من الفلني للقوارير، �سدادات فلني، اأرفف حفظ للقوارير، اإطارات 
تطريز، م�ساند للفرا�سي، خزانات طعام، قرون حيوانات، مكاتب اأثاث، اأثاث مكاتب، اأرفف 
للمالب�س، اأقرا�س ع�سل ا�سطناعية، قطع من اخل�سب خلاليا النحل، اأثاث، حنفـيات غري 
معدنية للرباميل، خزانات للفهار�س اأثاث، خزانات حفظ امللفات، �سدف �سلحفاة مقلدة، 
حواجز نار املواقد اأثاث، توابيت، اك�س�سوارات غري معدنية للتوابيت، قرون وعل، مقاعد، 
مقاعد وثرية، م�ساند الراأ�س اأثاث، قواعد للقبعات، من�سات غري معدنية لل�سحن، ق�سبان، 
غري معدنية، ملوازين عربات ال�سكك احلديدية، مف�سالت غري معدنية، اأرفف عر�س، بيوت 
للكالب، عالقات معاطف، رفوف خلزانات حفظ امللفات، كرا�سي بذراعني، دمى ل�ستخدام 

م�سممي الأزياء، حاويات غري معدنية للوقود ال�سائل، خزانات ذات اأدراج، ن�سد طاولت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأخطر البلو�سي و�سركاه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156029
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، خبز بدون خمرية، ب�سكويت، حلويات بالنعناع، حلويات 
�سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كعك، �سوكولتة، حلويات، فطائر حمالة بانكيك، خبز زجنبيل، 
دقيق للطعام، ن�سا للطعام، خمائر للعجني، �سكر، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، 
م�سحوق كعك، عجينة كعك، جلوكوز لأغرا�س الطهي، م�سروبات �سوكولتة باحلليب، خبز، 
خبز اإفرجني، هالميات جلي، فواكه حلويات، لب خبز، م�سحوق خبازة، �سودا خبازة، قطع 

خبز حمم�س، لومبري خبز م�سنوع من البطاطا، خبز بدون غلوتني، خبز بال�سوكولتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الر�سيل لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156004
فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات، اإ�سالح التنجيد، ت�سحيم املركبات، غ�سل املركبات، تلميع املركبات، 
اإعادة تلبي�س الإطارات باملطاط، معاجلة املركبات مبواد م�سادة لل�سداأ، �سيانة املركبات، 
ال�سيارات،  بطاريات  تغيري  ت�سليح،  املعطلة  املركبات  اإ�سالح  م�ساعدات  املركبات،  تنظيف 

موازنة العجالت، �سحن املركبات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدار امللكي الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155967

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س )تف�سيل وخياطة املالب�س(، معاجلة الأقم�سة، خدمات التطريز، تعديل 

املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن علي بن �سليمان البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156063

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدعاية والإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنتهى خلدمات الأعمال والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156047
فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأعمدة لالإعالنات غري معدنية، �سرائح من اخل�سب، خر�سانة، خ�سب ن�سف م�سغول، األواح 
خ�سب من�سورة، خ�سب رقائقي ابلكاج، خ�سب م�سنع، خ�سب م�سغول، خ�سب من�سور، بالط 
من اخل�سب، ق�سور خ�سب، خ�سب ملب�س، األواح لالأر�سيات، نوافذ غري معدنية، اأبواب غري 
للت�سكيل،  قابل  خ�سب  للرباميل،  خ�سب  املزخرفة،  اخل�سبية  لالأر�سيات  األواح  معدنية، 
اأر�سيات غري معدنية، اأ�سقف غري معدنية، األواح خ�سبية للبناء، األواح اإطارية غري معدنية 
لالأبواب، األواح من لب اخل�سب للبناء، األواح غري معدنية للبناء، األواح لالأر�سيات اخل�سبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة املحفوظي العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155966
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية، تاأجري معدات الت�سوير ال�سينمائي، الرتفـيه بالراديو، تاأجري م�سجالت 
ال�سوت، تنظيم واإدارة الجتماعات، تنظيم حفالت ترفـيه، حجز املقاعد للعرو�س امل�سرحية، 
العرو�س خدمات متعهدي احلفالت، تقدمي خدمات  الراق�سة، تنظيم  تنظيم احلفالت 
قاعات الت�سلية، تاأجري معدات اإر�سال وا�ستقبال ال�سوت، تاأجري اأجهزة الإ�ساءة للم�سارح اأو 

ا�ستوديوهات التلفزيون، تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة املحفوظي العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156012

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة العقارات )تثمني وبيع وتاأجري وو�ساطة عقارية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي العربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155976

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب معدات املطابخ )بيع الأجهزة املنزلية وتركيب معدات الفنادق واملطاعم واملطابخ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النخبة حللول املطابخ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156045

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدار�س احل�سانة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الروؤيا ال�سادقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156075

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الوجبــــات اجلـــاهزة القائمـــة على املعكرونة، م�سروبات اأ�سا�سها القهــوة، م�سروبات اأ�سا�سها 

ال�ساي، تزيني الطعام بطبقة براقة، معجنات مقطعة، فطائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإ�سراقة املييزة الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156076

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأفران الهواء ال�ساخن، اأجهزة ومعدات طهي، مواقد اأفران، املطبخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طارق اإ�سماعيل و�سركائه لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156074

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س )بيع املالب�س اجلاهزة والأقم�سة واملن�سوجات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعيد خمي�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156078

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تلميع املركبات، تنظيف املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العناية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156090

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املباين من الداخل، غ�سيل وكي املالب�س، جتديد املالب�س، تنظيف النوافذ، تنظيف 

املالب�س، غ�سل املركبات، غ�سل البيا�سات، الغ�سيل، تلميع املركبات، كب�س املالب�س، كي البيا�سات، 

تنظيف املركبات، التنظيف اجلاف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عرب الكون للم�ساريع املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156096

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سارف اليحمدي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156104

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الكافترييات، خدمات الفنادق، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع روا�سي املجد احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

- 46 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1461(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156113

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فرا�سة ال�سيفة لالأزياء والتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156107

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرنان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156112

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خ�سراوات طازجة، فواكه طازجة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الأمل الوطنية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156125

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيد مهدي و�سريكته لال�ستثمار �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156131
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متائم جموهرات، جموهرات، ذهب غري م�سغول اأو مطرق، جموهرات لتزيني الأحذية، 
هياكل جذعية من معادن نفـي�سة، �سبائك ت�سكيل من معادن نفـي�سة، دبابي�س جموهرات، 
مفاتيح  للمفاتيح  حلقات  نفـي�سة،  معادن  من  اأو�سمة  اأو  نيا�سني  العنق،  ربطات  دبابي�س 

م�سقوقة بها حلي �سغرية اأو �سال�سل �سغرية للزينة، ف�سة غري م�سغولة اأو مطرقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سيم دار اخلري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156109
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مكاتب تاأمني الإقامة للفنادق والنزل، التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، 
خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات النزل، خدمات 
اأماكن اإقامة ال�سياح، خدمات الفنادق، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، 
خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، تاأجري اأجهزة الطبخ، تاأجري اآلت توزيع املاء 
ال�سالح لل�سرب، نحت على الأغذية، خدمات مطاعم وا�سوكو، خدمات مطاعم معكرونة 

اأودون و�سوبا، تزيني الطعام، معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيخ م�ساوي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156135

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والتعليم   4-1 الأولى  املرحلة  الأ�سا�سي  )التعليم  املدار�س  توفرها  التي  التعليم  خدمات 

الأ�سا�سي املرحلة الثانية 10-5(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدر�سة �سرح الإبداع العامليــــة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156136

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�س امل�سافرين اإلى اخلارج، ترتيب الرحالت 

ال�سياحية، حجز مقاعد ال�سفر، احلجز لل�سفر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ستاء لل�سفر وال�سياحة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156149
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حقيبة متكاملة باأدوات الأمومة )حزام، �سفاط احلليب، حتاميل واإلى اآخره( فرتة احلمل والولدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأ�سواق التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156168
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساي،  �سكاكر،  كارميل  كاكاو، قهوة، كعك،  الوفل،  �سكرية، كعك  للقهوة، حلويات  منكهات 
�سوكولتة، حلويات، رقائق ذرة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، خبز زجنبيل، دقيق للطعام، 
خمائر للعجني، اأقرا�س �سكرية حلويات، �سكر، م�سحوق كعك، عجينة كعك، ثلج للمركبات 
املنع�سة، كات�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات 
�سوكولتة باحلليب، معكرونة، ذرة مطحونة، خبز، فطائر، �سعري مطحون، �سندوي�سات، 
معجنات  مثلجات،  �سربات  مهلبية،  بطاطا،  دقيق  بيتزا،  معجنات،  حلويات،  حلوى  قطع 
مطحون،  �سوفان  �سوداين،  فول  حلويات  لوز،  حلوى  لالأكل،  �ساحلة  مثلجات  مقطعة، 
ال�سوكولتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 

�سكاكر لالأكل، باجلنب ال�سندوي�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ليوا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156193

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماء الغبرياء احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156195

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعليم التي توفرها املدار�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سدى الرحيل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156196

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)م�ستودعات الأدوية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املخزن الطبي اجلديد للتجارة وال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156197

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم الأيهم لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156198

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التدريب العملي عر�س، خدمات النوادي للرتفـيه اأو التعليم، تنظيم واإدارة ور�سات العمل 

تدريب، خدمات الرتبية والتعليم، اإر�ساد التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلدمات الذكية اللوج�ستية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156199

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

خدمات  الفنادق،  فـي  احلجز  املطاعم،  خدمات  الفنادق،  خدمات  الكانتينات،  املتنقلة  اأو 

مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة، تزيني الطعام، تزيني 

الكيك )الكاتو(، خدمات الطهاة ال�سخ�سية )اإعداد اأطباق ووجبات منزلية اأو خا�سة تتمثل 

فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الزمرد ال�ستثمار الدولية �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156204

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم  خدمات 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجاح امل�ستمر الأول للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156207

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع برج ه�سا�س الربونزي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156209

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار املزن املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156211

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي الطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سناو لالأعمال واخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

- 56 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1461(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155968

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سفق الأحمر للم�ساريع التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/23 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155612

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، توفـري ت�سهيالت اأرا�سي 

خميمات، خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم 

ال�سغرية  الفنادق  خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة 

املوتيالت، نحت على الأغذية، خدمات مطاعم وا�سوكو، خدمات مطاعم معكرونة اأودون 

اإعداد  ال�سخ�سية،  الطهاة  خدمات  الوجبات،  بتح�سري  تتعلق  ون�سائح  معلومات  و�سوبا، 

اأطباق ووجبات منزلية اأو خا�سة تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعبون

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149251

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل )خدمات �سالون ن�سائي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز امللتقى لالأناقة والتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155691

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)ا�ستقدام القوى العاملة الوافدة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمال اخلليج الزاهر �س.�س.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155947

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم ومقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امليثاق العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155940

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�س الزعفران للم�ساريع املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156111

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلرنا�س لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156200

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات، مياه معدنية م�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قمم احل�سيب للتجارة ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156208

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤية الحرتافـية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156593

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمل احللويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سن البلو�سي لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156614

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مغ�سلة �سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سياء العامرات للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156213

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مالب�س جاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع الباطنة للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156215

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع املالب�س اجلاهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع النطاق املرئي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156216

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القلوب املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156594

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية )العيادات الطبية املتخ�س�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز ال�سموع الطبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156596

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل )حالق رجايل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املق�سورة املتميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156598

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قهوة اخلمي�س �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156600

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى تقدمي وجبات وم�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طالل بن �سعيد ال�سيابي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156605

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن بحوت العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156607

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التف�سيل والتطريز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوركيدا الف�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156608

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت بيع الفواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قرية الفواكه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156610

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خالد بن علي بن عبداللـه البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156612

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لولوة بحر م�سقط العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156613

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء،  الرطوبة،  ملنع  املباين  معاجلة  املباين،  هدم  املباين،  اإن�ساء  على  الإ�سراف  الإن�ساء، 

ل�سق ورق اجلدران، دهان الأ�سطح الداخلية واخلارجية، �سباكة املوا�سري، البناء بالطوب، 

ال�سباحة،  برك  �سيانة  الأ�سقف،  و�سع  الت�سقيف  خدمات  عر�س،  وحمالت  اأك�ساك  بناء 

خدمات الكهربائيني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ستك�سف لالآفاق اجلديدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156214

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية )العامل الفرتا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الدرع الفولذي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 146819

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )تقدمي �ساي كرك وم�سروبات اأخرى �ساخنة وباردة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة تالل امل�سريب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/6/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156444

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عيادة طبية لعالج القدم والكاحل والقدم ال�سكري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللم�سة الدائمة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157050

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترتيب الرحالت ال�سياحية )م�سغل جولت �سياحية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البو�سلة ال�سياحية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155211

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنمة اخلويرية للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/5/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155545

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمل للتجارة واملقاولت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152094

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معدات للحمام، من�ساآت للحمام، م�سابيح، حنفـيات للبوا�سري وخطوط الأنابيب، موا�سري 

اأجزاء من من�ساآت �سحية، �سبكات تو�سيل املياه، مراحي�س دورات مياه، اأدوات ن�سر ال�سوء، 

من�ساآت  �سحية،  ومن�ساآت  اأجهزة  لالإ�ساءة،  ومن�ساآت  اأجهزة  الكهربائية،  لالأ�سواء  ماآخذ 

واأجهزة تهوية تكييف الهواء، مراوح كهربائية لال�ستخدام ال�سخ�سي، اأجهزة اإنارة بثنائيات 

�سوئية م�سعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقنية اخلليجية الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157095

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منت�سر احل�سيني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155580

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة البيت الالمع للتجارة �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154578

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم برامج حا�سوبية، تخزين اإلكرتوين للبيانات، خدمات م�سادقة امل�ستخدم با�ستخدام 

التكنولوجيا ملعامالت التجارة الإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قرية العليا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/4/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155832

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيف املباين من الداخل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فر�س النجاح التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155957

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سيم هرمز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149059   

فـي الفئة 34 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املبخرات ال�سلكية لل�سجائر الإلكرتونية واأجهزة التدخني الإلكرتونية، التبغ، اخلام اأو امل�سنع، 

اللف  الرفـيع، تبغ ماكينات  ال�سيجار  ال�سيجار، وال�سجائر،  التبــغ، مبا فـي ذلك  منتجـــات 

التبغ  امل�سنوعة من مزيــج  ال�سجائــر  ال�سعوط،  تبغ  امل�ســغ،  تبــغ  الغليـــون،  تبـــغ  اليدويــة، 

مبــا  املدخنــني،  م�ستلزمــات  الطبية(،  الأغرا�ض  )لغري  التبغ  بدائل  ال�سعوط،  والقرنفل، 

واملناف�ض  ال�سجائر  علب  التبغ،  علب  ال�سجائر،  فالتر  ال�سجائر،  واأنابيب  ورق  ذلك  فـي 

للمدخنني، الغاليني، اأدوات اجليب للف ال�سجائر، ولعات للمدخنني، اأعواد الثقاب، اأعواد 

التبغ، منتجات التبغ التي يتم ت�سخينها، اأجهزة اإلكرتونية وقطعها لغاية ت�سخني ال�سجائر 

اأو التبغ من اأجل اإطالق الرذاذ الذي يحتوي على النيكوتني لال�ستن�ساق، حماليل النيكوتني 

ال�سجائــر  اأجهزة التدخني الإلكرتونــي،  ال�سجائــر الإلكرتونيـــة،  فـــي  امل�ستخدمـة  ال�سائل 

الإلكرتونية، ال�سجائر الإلكرتونية كبدائل عن ال�سجائر التقليدية، الأجهزة الإلكرتونية 

ل�ستن�ساق النيكوتني املحتوي على رذاذ، واأجهزة التبخري بالفم للمدخنني، منتجات التبغ 

وبدائل التبغ، م�ستلزمات املدخنني لل�سجائر الإلكرتونية، قطع ولوازم للمنتجات املذكورة 

اأعواد  وكذلك  امل�سخن  وال�سيجار  ال�سجائر  اإطفاء  اأجهزة   ،34 الفئة  فـي  املت�سمنة،  �سابقا 

التبغ امل�سخنة، علب ال�سجائر الإلكرتونية القابلة لإعادة ال�سحن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيليب موري�ض برودكت�ض ا�ض. اآ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: كواى جيرنيناود 3،  2000 نيو �ساتل، 2000، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149062   

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بال�ستيك غري معالج )البال�ستيك )املواد اخلام((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي�ستمان كيميكال كومبنى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 200 �ساوث ويلكوك�ض درايف، كنغ�سبورت، تيني�سي 37660، الوليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/5
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149063   

فـي الفئة 8 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوات املائدة وال�سكاكني وال�سكاكني متـــعددة الوظائـــف و�سكاكني اجليب و�ســكاكني جاك، 

الأدوات والأدوات اليدوية )يدوية(، كما�سة، منا�سري، مفكات براغي، خردة، اأزاميل خ�سبية، 

مفاتيح �سدا�سية، لقم )اأدوات تعمل يدويا(، ق�سارة اأ�سماك، اأدوات ت�سفـري عدد يدوية، اأدوات 

فـــك الأ�ســـالك )اأدوات(، ق�سافــات اأظافر، مالقط، مق�ض، مباري �سكاكني، مالعق، اأدوات 

فك الأ�سالك، فتاحات علـــب )يدويــة(، �سكاكني متعددة الوظائف واأدوات يدوية متعددة 

الوظائف )يدوية(، �سوك ومالعق اأدوات �سحذ الن�سل اأغماد ال�سكاكني واأغماد لل�سكاكني 

والأدوات اليدوية والأدوات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـيكتورينوك�ض ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سميدجا�ض 57 6438 يبات�ض، 6438، �سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/5

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     
العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149494   

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفوتوغرافـي،  وللت�سويــر  وامل�ساحـــية،  املالحـــة،  البحـــث،  العلميــــة،  والأدوات  الأجهــــزة 

وال�سينمائية، واملقاطع ال�سمعية الب�سرية، والب�سرية، والوزن، القيا�ض، واإر�سال الإ�سارات، 

تو�سيل،  ومعدات  اأجهزة  والتعليـــم،  الإنقــــاذ  واأدوات  واأجهزة  والفح�ض،  فح�ض،  التتبع، 

اأجهزة  الكهرباء،  ا�ستخدام  اأو  بتوزيع  التحكم  اأو  التنظيم  التجميع،  التحويل،  الت�سغيل، 

الو�سائط  البيانات،  اأو  ال�سور  اأو  ال�سوت،  معاجلة  اأو  ن�سخ  والإر�ســـال،  ت�سجـــيل،  واأدوات 

الرقمية  والتخزين  الت�سجيل  و�سائط  احلا�سوب،  برجميات  للتــنزيل،  والقابلـــة  امل�سجلـــة 

اأو التناظرية الفارغة، واآليات الأجهزة التي تدار عن طريق القطع النقدية، اآلت ت�سجيل 

غو�ض،  بذلت  باحلوا�سيب،  امللحقة  والأجهزة  احلا�سوب  اأجهزة  احلا�سبة،  الآلت  النقد، 

اأذن للغوا�سني، م�سابك الأنف للغوا�سني وال�سباحني، قفازات  اأقنعة للغوا�سني، �سدادات 

للغوا�سني، اأجهزة تنف�ض لل�سباحة حتت املاء، اأجهزة اإطفاء احلرائق، م�سغالت فـيديو رقمية 

مكونة من كمبيوتر، �سا�سات مراقبة حا�سوبية، مكربات ال�سوت، �سماعات الراأ�ض، الكامريا 

حتديدا،  الرقمية،  الو�سائط  والراأ�ض،  الأذن  �سماعات   ،3 بيه  اإم  م�سغالت  وامليكروفون، 

الأقرا�ض امل�سغوطة امل�سجلة م�سبقا، واأقرا�ض الفـيديو الرقمية، الأقرا�ض الرقمية عالية 

الو�سوح، والت�سجيالت ال�سوتية واملرئية القابلة للتنزيل، كل ذلك فـي جمالت التمرين، 

قابلة  برجميات  ال�سخ�سي،  والتطوير  التاأمل  الذهن،  تنبيه  التغذية،  والعافـية،  اللياقة، 

للتنزيل على �سكل تطبيقات ي�ستخدمها الأفراد امل�ساركون فـي �سفوف التمارين، التدريب 

عن  والإبالغ  تخزين  لتتبع،  التمارين،  �سفوف  جلدولة  التعليمات  وممار�سة  اجل�سدي، 

الن�ساط  ومراقبة  لتطوير  البدين،  الن�ساط  وم�ستوى  اليومية  الب�سرية  الطاقة  نفقات 

ال�سخ�سي وخطط التمرين، اأهداف التدريب واإبداء الراأي حول النتائج املحققة، اأجهزة 

الدراجات،  بت�سغيل  املرتبطة  املعامالت  خمتلف  وحتليل  لر�سد  والربجميات  الكمبيوتر 

الأجهزة  الذكية،  اليد  �ساعات  البدين،  للتدريب  التمارين  معدات  اأو  التمارين،  دراجات 

اأهداف اللياقة البدنية والإح�ساءات، متتبعات  الإلكرتونية ال�سخ�سية امل�ستخدمة لتتبع 

احلركة القابلة لالرتداء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيلوتون انرتاكتيف انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 125 وي�ست �سارع 25، طابق 11، نيويورك. نيويورك 10001، الوليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149495   

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالبـ�ض، الأحذية، اأغطية الراأ�ض، املالب�ض الريا�سية، وهي القم�سان، وال�سراويل ال�سيقة، 

ال�سدر  وحمـــالت  تـــوب،  التانـــك  الأكمام،  الق�سرية  والقم�سان  اأكمام،  بال  والقم�سان 

الريا�سية، والبلوفرات، اأغطية الراأ�ض، مبا فـي ذلك القبعات ال�سغرية، املالب�ض الريا�سية، 

والبلوزات  وال�سرتات  والقم�سان  ال�سيقة  واجلوارب  الق�سرية  ال�سراويل  ذلك  فـي  مبا 

الأو�سحة،  والقبعات واجلوارب،  والأحذية  الراأ�ض(  ) مناديل  املزخرفة  املناديل  والقبعات، 

القفازات، املناديل املزخرفة، الأ�ساور، قطع الغيار والتجهيزات والك�س�سوارات لكل ما �سبق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيلوتون انرتاكتيف انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 125 وي�ست �سارع 25، طابق 11، نيويورك. نيويورك 10001، الوليات 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/24
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149496   

فـي الفئة 28 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البدنية  التمارين  واأدوات ممار�سة  الفـيديو،  األعاب  اأجهزة  اللعب،  واأدوات  الألعاب، الدمى 

والريا�سة، زينة �سجر عيد امليالد، الدراجات الثابتة واأجزائها، مقاعد الدراجات ودوا�سات 

دراجات  التمارين،  ممار�سة  اأثقال  الثابتة،  للدراجــــات  منفـــ�سل  ب�ســـكل  املباعة  الدراجات 

ثابتة مزودة باأنظمــة كمبيوتـــر تفاعلية، حتديدا، لوحات احلا�سوب، امليكروفون والكامريا، 

لتمارين  الق�سبان  الفـيديو،  م�سغالت  تفاعلية،  كمبيوتر  باأنظمة  مزودة  ثابتة  دراجات 

اليوغا،  اأربطة  اليوغا،  لتمارين  امل�ستخدمة  القطع  اجل�سم،  لتمارين  الق�سبان  اجل�سم، 

الربطات  التمارين،  البيالتي�ض، حتديدا: ربطات  اليوغا، معدات متارين  و�سائد متارين 

املقاومة، وو�سائد التمارين، معدات التمارين، اأجهزة الرك�ض، اأجهزة التجديف، احلقائب 

واحلافظات املعدة خ�سي�سا حلمل ونقل الب�سائع املذكورة اأعاله، حلويات.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1461(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيلوتون انرتاكتيف انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 125 وي�ست �سارع 25، طابق 11، نيويورك. نيويورك 10001، الوليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149497   

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سالت، بث املواد ال�سمعية والب�سرية على الإنرتنت، بث مواد �سوتية ومرئية 

والتغذية،  والعافـية،  البدنية،  اللياقة  ودرو�ض  البدنية،  اللياقة  تت�سمن  الإنرتنت  على 

واليقظة، والتاأمل، والتدريب، والتعليم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيلوتون انرتاكتيف انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 125 وي�ست �سارع 25، طابق 11، نيويورك. نيويورك 10001، الوليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149498   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات التعليمية، خدمات توفـري التدريب، والرتفــــيه، 

التعليميـــة،  اخلدمـــات  والثقافـيــــة،  الريا�سيــــة  الأن�سطـــة 

خدمــات الرتفـيــه، �سفف التمارين املقدمة من خالل البث املبا�سر عرب الإنرتنت، خدمات 

الرتفـيه، حتديدا، توفـري املدونات ال�سوتية عرب الفـيديو وال�سوت فـي جمالت التمرين، 

والتطوير  التاأمل،  الذهن،  تنبيه  التغذية،  والعافـية،  البدنية،  اللياقة  الوزن،  وفقدان 

التلفزيونية  الربامج  اإذاعية،  برامج  وتوزيع  اإنتاج  الرتفـيه، حتديدا،  ال�سخ�سي، خدمات 

التغذية،  والعافـيـــة،  اللياقة،  التمريــن،  جمـــالت  فــــي  الكابليــة  التلفزيونية  والربامج 

تنبيه الذهن، التاأمل، والتطوير ال�سخ�سي للتوزيع عرب التلفزيون، البث التلفزيوين عرب 

الكابالت، الراديو و�سبكة الكمبيوتر العاملية، اخلدمات الرتفـيهية على �سكل اإنتاج وتوزيع 

قنوات تلفزيونية، قنوات تلفزيونية كابلية وقنوات اإذاعية فـي جمالت التمرين، اللياقة، 

التعليمية،  اخلدمات  ال�سخ�سي،  والتطوير  التاأمل،  الذهن،  تنبيه  التغذية،  والعافـية، 

فـي  نقا�ض  وحلقات  العمل،  وور�ض  واملحــا�سرات،  الدرا�ســية،  احللقـــات  عـــر�ض  حتديـــدا: 

جمالت التمرين، اللياقة، والعافـية، التغذية، تنبيه الذهن، التاأمل، والتطوير ال�سخ�سي، 

التغذية،  والعافـية،  البدنية،  اللياقة  جمالت  فـي  وندوات  عمل  ور�ض  ال�سفوف،  توفـري 

وا�ست�سارات  اإر�سادات  والتمارين،  للياقة  مرافق  توفـري  والتمارين،  التاأمل،  الذهن،  تنبيه 

اللياقة البدنية، �سفوف التكيف مع اللياقة البدنية، خدمات تدريب على اللياقة البدنية، 

خدمات ا�ستوديوهات اللياقة البدنية، حتديدا: تقدمي �سفوف التمارين، اإر�سادات اليوغا، 

حتديدا:  الإنرتنت،  عرب  الإلكرتونية  ال�سحف  البيالتي�ض،  متارين  حول  الإر�سادات 

والعافـية،  اللياقة،  التمارين،  املحلي،  باملجتمع  تتعلق  موا�سيع  تعر�ض  التي  املدونات 

التغذية، تنبيه الذهن، التاأمل، والتطوير ال�سخ�سي، توفـري مواقع على �سبكة الإنرتنت 

ت�سم معلومات عن التمرين، اللياقة البدنية، والعافـية، التغذية، اليقظة والتاأمل، توفـري 

حمتوى �سمعي ب�سري مبا�سر وم�سجل غري قابل للتنزيل يقدم ال�سحة، التغذية، تنبيه 

الذهن، التاأمل، و�سفوف اللياقة البدنية، تدريب وتعليم، تقدمي دورات عرب الإنرتنت فـي 

جمالت التمرين، اللياقة، والعافـية، التغذية، تنبيه الذهن، التاأمل، والتطوير ال�سخ�سي.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1461(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيلوتون انرتاكتيف انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 125 وي�ست �سارع 25، طابق 11، نيويورك. نيويورك 10001، الوليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/10/24

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149791   

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدلنية والعقاقري لعالج ال�سرطان واأمرا�ض املناعة الذاتية والأمرا�ض 

املعدية، اخلاليا لالأغرا�ض الطبية اأو ال�سريرية، امل�ستح�سرات ال�سيدلنية للعالج اخللوي 

لالأغرا�ض  اجليني  للعــالج  ال�سيدلنيـــة  امل�ستح�سرات  ال�سريرية،  اأو  الطبية  لالأغرا�ض 

اأو ال�سريرية، جمموعات تتكون من خاليا وم�ستح�ســرات �سيدلنية لالأغرا�ض  الطبية 

الطبية اأو ال�سريرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لييال اميونوفارما انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،94080 كاليفورنيا  فران�سن�سكــو،  �ســـان  �ســـاوث  واى،  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 201 ها�سكينــز 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــة: ) رقـــم الأولويـــة: 689664/90 - تاريـــخ الأولويـــة: 2021/5/4 - بلد 

) US :الأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149792   

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سنيع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لييال اميونوفارما انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،94080 �ســـان فران�سن�سكـــو، كاليفورنيـــا  �ســاوث  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 201 ها�سكينز واى، 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112

بلد   -  2021/5/4 الأولوية:  تاريخ   -  689664/90 الأولوية:  رقم   ( الأولويــــــــة:  حــــــق 

) US :الأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149793   

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات البحث والتطوير ال�سيديل، تطوير امل�ستح�سرات ال�سيدلنية والعقاقري، تطوير 

الذاتية،  املناعة  واأمرا�ض  ال�سرطان،  مر�ض  لعالج  والعقاقري  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات 

والأمرا�ض املعدية، تطوير امل�ستح�سرات ال�سيدلنية والعقاقري فـي جمال العالج املناعي، 

البحث  خدمات  اخلاليا،  عالج  جمال  فـي  والعقاقري  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات  تطوير 

والتطوير العلمي، خدمات املختربات العلمية، خدمات البحث الطبي والعلمي، اخلدمات 

خدمــات  حتديـــدا:  بها،  املتعلقة  والتطوير  البيولوجية  والبحوث  والتكنولوجية  العلمية 

البحث والتطوير با�ستخدام من�سات تكنولوجيا متكاملة جتمع بني الكيميائية، اجلزيئية، 

واأنظمة  للخاليا  العالجي  للتنظيم  واخلاليا  الربوتني  اأنظمة  هند�سة  تقنيات  اجليني، 

والتكنولوجية  العلمية  املناعية، اخلدمات  للخاليا  العالجي  التنظيم  اخلاليا، حتديدا: 

والبحث والتطوير البيولوجي، حتديدا: البحث والتطوير املتعلقني بعالج ال�سرطان.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1461(

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لييال اميونوفارما انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،94080 �ســـان فران�سن�سكـــو، كاليفورنيـــا  �ســاوث  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 201 ها�سكينز واى، 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــة: ) رقـــم الأولويـــة: 689664/90 - تاريـخ الأولوية: 2021/5/4 - بلد 

) US :الأولوية

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149794   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات الطبية اخلدمات الطبية، حتديدا اخلدمات الطبية التي ت�ستخدم من�سات تقنية 

متكاملة جتمع بني تقنيات هند�سة الأنظمة الكيميائية واجلزيئية واجلينية والربوتينية 

واخللوية للتنظيم العالجي للخاليا واأنظمة اخلاليا، حتديدا التنظيم العالجي للخاليا 

املناعية، اخلدمات الطبية لعالج ال�سرطان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لييال اميونوفارما انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،94080 �ســـان فران�سن�سكـــو، كاليفورنيـــا  �ســاوث  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 201 ها�سكينز واى، 

الوليات املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/3
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112

حــــــق الأولويــــــــة: ) رقم الأولوية: 689664/90 - تاريـــخ الأولويـــة: 2021/5/4 - بلد 

)US :الأولوية
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149808   

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالإ�سافة  والفق�ض  التفريخ  لأغرا�ض  املخ�سب  والبي�ض  والبي�ض  ال�سغرية،  الكتاكيت 

الزراعية اخلام وغري  املنتجات  الأعمار،  الرومية والدجاج من جميع  الديـــوك  بيـــع  اإلـــى 

امل�سنعة، وتربية الأحياء املائية، والب�ستنة والغابات، احلبوب والبذور اخلام وغري امل�سنعة، 

الفواكه واخل�سراوات الطازجة والأع�ساب الطازجة، النباتات والزهور الطبيعية، امل�سابيح 

وال�ستالت والبذور للزراعة، احليوانات احلية، مواد غذائية وم�سروبات للحيوانات، �سراب 

ال�سعري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوب-فانرتي�ض، انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الوليات   ،72761 ار  ايه  �سربينج،  �سيلوام  اي،   412 واى  هاي   4703 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149811   

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات القانونية وال�ست�سارات فـي جمالت حقوق امللكية الفكرية وال�سناعية، خدمات 

الأمن حلماية الأفراد واملمتلكات، خدمات وكالة الزواج، خدمات ترتيب اجلنازات، تاأجري 

املتعلقة  ال�ست�سارات  املجتمع )املرافقة(،  فـي  املرافقة  املالب�ض خدمات مكافحة احلرائق، 

بال�سالمة فـي مكان العمل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دي�ستيك باتنت انونيم �سريكيتى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: تركية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ما�سالك ماحال�سى بويوكدير كادا�سى، �سبني تاور رقم: 243 كات: 
13 دى: 128، ما�سالك، �سارير - اإ�سطنبول، تركيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/4
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149971   

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�سادة  ال�سيدلنيـــة  امل�ستح�ســـرات  املعدية،  الأمرا�ض  لعالج  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات 

للفـريو�سات، لقاحات للعالج والوقاية من الأمرا�ض املعدية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايزر انك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 235 اي�ست 42 �سرتيت، نيويورك، نيويورك 10017،  الوليات املتحدة 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/11/11

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية     

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152870   

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجزاء لدراجات الإلكرتونية وجمموعة البطاريات ومفاتيح التحكم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راد باور بايك�ض اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1128 ان دبليو 52 �سرتيت، 201، �سياتل، دبليو اإيه 98107، الوليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152871   

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الدراجات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: راد باور بايك�ض اإنك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 1128 ان دبليو 52 �سرتيت، 201، �سياتل، دبليو اإيه 98107، الوليات 

املتحدة الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: التميمي والربواين وم�ساركوهم للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 109 ر.ب: 136 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156000   

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل  م�ستح�سرات جتميل )م�ستح�ســـرات تبييـــ�ض الأقم�ســـة ومواد 

وكي املالب�ض، م�ستح�ســرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، 

م�ستح�سرات جتميل، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو القا�سم اأحمد خ�سنود

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب:4151، الديرة، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156032   

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�ســـل  فــــي  ت�ستعـــمل  اأخرى  ومواد  الأقم�سة  تبيي�ض  جتميل)م�ستح�سرات  م�ستح�سرات 

وكي املالب�ض، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، 

م�ستح�سرات جتميل، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو القا�سم اأحمد خ�سنود

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب:4151، الديرة، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156034   

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�ستعـــمل فـي غ�سل  اأخــــرى  الأقم�سة ومــــواد  م�ستح�سرات جتميل)م�ستح�سرات تبيي�ض 

وكي املالب�ض، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، 

م�ستح�سرات جتميل، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو القا�سم اأحمد خ�سنود

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب:4151، الديرة، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156049   

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)م�ستح�سرات تبي�ض الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�ض، م�ستح�سرات 

تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات جتميل، غ�سول 

) لو�سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال اي اي يو للتجارة العامة �ض.ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 74898 الديرة، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/16

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156120   

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل )م�ستح�ســـرات تبييـــ�ض الأقم�ســـة ومواد اأخــرى ت�ستعمل فـي غ�سل 

وكي املالب�ض، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، 

م�ستح�سرات جتميل، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اباريل ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 27401، دبي، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 858 ر.ب: 131
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156185   

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املالب�ض،  وكي  غ�سل  فـي  ت�ستعمل  اأخرى  ومواد  الأقم�سة  تبيـــ�ض  )م�ستح�ســـرات  عطـــور 

م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي وك�سط، �سابون، عطور وزيوت عطرية، م�ستح�سرات 

جتميل، غ�سول ) لو�سن ( لل�سعر، منظفات اأ�سنان(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لطافة ل�سناعة العطور ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 69793، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: مركز م�سقط للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 858 ر.ب: 131

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156217   

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�ض، اأحذية )واأغطية الراأ�ض(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطابع العربي لت�سميم الأزياء ذ.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 66011، ال�سارقة، الإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل: الطرق الفنية للملكية الفكرية      

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �ض.ب: 828 ر.ب:112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157219

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت املحركات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املقيا�س احلديثة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : ٣1/2٠22/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154592

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإرم جمان العاملية �س.�س.و

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/4/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155511

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت قهوة وع�سائر.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: الثقة العاملية لال�ستثمار
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155592

فـي الفئة ٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:
زيت اللوز، �سابون اللوز، اأقنعة جتميلية، كرميات تبيي�س الب�سرة، غ�سول لو�سن، لل�سعر، 
ملونات لل�سعر، م�ستح�سرات جتميل، زيوت عطرية، م�ستح�سرات تنظيف، فازلني لأغرا�س 
التجميل، زيوت لغايات التجميل، زيوت للعطور والروائح، �سامبو، �سناعة عطور، م�ستح�سرات 
جتميل للعناية بالب�سرة، م�سادات للعرق مواد للتواليت، حليب اللوز لأغرا�س التجميل، 
ق�سر  م�ستح�سرات  للحيوانات،  اأو  للب�سر  الكريهة  الروائح  مزيالت  طيارة،  زيوت  عطور 
الهواء،  تعطري  م�ستح�سرات  لل�سعر،  �سرباي،  رذاذ  التجميل،  لغايات  األوان،  مزيالت 
م�ستح�سرات ال�سبار لأغرا�س جتميلية، م�ستح�سرات الوقاية من ال�سم�س، بال�سم لل�سعر، 

خال�سات اأع�ساب لغايات التجميل، ب�سمة )�سبغة م�ستح�سرات جتميل(، معجون اأ�سنان.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإميامي ليمتد
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: اإميامي تاور 687 اأناندبورا ، اإي ام بايبا�س كولكاتا - 7٠٠1٠7، الهند
تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/5

اأبوغزالة للملكية الفكرية ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: 
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2٣66 ر.ب: 112 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155617
فـي الفئة ٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور )م�ستح�سرات تبيي�س الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل املالب�س وم�ستح�سرات 
جتميل  وم�ستح�سرات  عطرية  وزيوت  عطور  وال�سابون،  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف 

وغ�سول )حماليل لل�سعر(، منظفات الأ�سنان(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة درعة للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

اململكة  الريا�س،  ر.ب:11551،   42699 �س.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/6
تارا احلديثة للتجارة ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: 

�س.ب: 2٣9 ر.ب: ١١٢ العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155621
فـي الفئة ٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور)م�ستح�سرات تبيي�س الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل املالب�س وم�ستح�سرات 
جتميل  وم�ستح�سرات  عطرية  وزيوت  عطور  وال�سابون،  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف 

وغ�سول )حماليل لل�سعر(، منظفات الأ�سنان(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة درعة للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 42699 ر.ب:11551، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/6

تارا احلديثة للتجارة ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: 
�س.ب: 2٣9 ر.ب: ١١٢ العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155622
فـي الفئة ٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور)م�ستح�سرات تبي�س الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل املالب�س وم�ستح�سرات 
جتميل  وم�ستح�سرات  عطرية  وزيوت  عطور  وال�سابون،  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف 

وغ�سول )حماليل لل�سعر(، منظفات الأ�سنان(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة درعة للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 42699 ر.ب:11551، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/6

تارا احلديثة للتجارة ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: 
�س.ب: 2٣9 ر.ب: ١١٢ العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15562٣
فـي الفئة ٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور)م�ستح�سرات تبي�س الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل املالب�س وم�ستح�سرات 
جتميل  وم�ستح�سرات  عطرية  وزيوت  عطور  وال�سابون،  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف 

وغ�سول )حماليل لل�سعر(، منظفات الأ�سنان(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة درعة للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 42699 ر.ب:11551، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/6

تارا احلديثة للتجارة  ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: 
�س.ب: 2٣9 ر.ب: ١١٢ العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15565٣
فـي الفئة ٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور)م�ستح�سرات تبي�س الأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل فـي غ�سل املالب�س وم�ستح�سرات 
جتميل  وم�ستح�سرات  عطرية  وزيوت  عطور  وال�سابون،  وك�سط،  وجلي  و�سقل  تنظيف 

وغ�سول )حماليل لل�سعر(، منظفات الأ�سنان(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة درعة للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 42699 ر.ب:11551، الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/7

تارا احلديثة للتجارة        ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: 
�س.ب: 2٣9 ر.ب: ١١٢ العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155765
فـي الفئة ٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كهرمان عطر، عطر باديان، كرميات تبيي�س الب�سرة، خ�سب معطر، م�ستح�سرات مكياج، 
غ�سول لو�سن، لل�سعر، زيوت عطرية من خ�سب الأرز، زيوت عطرية من الكباد، ماء الكولونيا، 
اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميل، كرميات جتميلية، ماء معطر، كولونيا، بخور، زيوت 
م�ستح�سرات  الزهور،  لعطور  اأ�سا�سية  عنا�سر  مكياج،  عطور،  زهور  خال�سات  عطرية، 
تبخري عطور، زيوت للعطور والروائح، ايونون عطر، غ�سولت لو�سن، لأغرا�س التجميل، 
عطور،  العطور،  ل�سناعة  م�سك  العطور،  ل�سناعة  نعناع  التواليت،  لغايات  منظف  حليب 
اللوز  حليب  مكياج،  م�ساحيق  بالب�سرة،  للعناية  جتميل  م�ستح�سرات  عطور،  �سناعة 
لأغرا�س التجميل، عطور زيوت طيارة، مناديل ورقية م�سربة بغ�سولت لو�سن، جتميلية، 
لوا�سق لغايات التجميل، غ�سول لو�سن، ملا بعد احلالقة، مزيجات من اأوراق الورد املجففة 
ال�سبار  م�ستح�سرات  الهواء،  تعطري  م�ستح�سرات  البخور،  اأعواد  طيبة،  روائح  املعطرة 
لأغرا�س جتميلية، زيوت عطرية من الكباد، م�ستح�سرات جتميل نباتية، معطر هواء مع 

اأعواد )عيدان( خ�سبية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ميمونة التجارية
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155771

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: هامات لالأعمال الرائدة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155775

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساعات يد، اأحزمة ل�ساعات اليد، وجوه ال�ساعات املدرجة �سناعة ال�ساعات الكبرية وال�ساعات 

موؤقتات  كرونومرتات  �ساعات،  م�سجلة،  موؤقتات  كرونوغرافات  �ساعات،  �سال�سل  عموما، 

�ساعات  الدقيقة،  الوقت  قيا�س  اأدوات  ال�سبط،  اإلكرتونية  دقيقة، كرونو�سكوبات موؤقتات 

اآلت لل�ساعات الكبرية  كبرية و�ساعات كهربائية، �ساعات، نواب�س �ساعات، بلور لل�ساعات، 

وال�ساعات اآلت لل�ساعات الكبرية وال�ساعات، علب لل�ساعات، علب للمجوهرات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: فهد �سلطان العاملية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155776

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأميال البداية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155777

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سور، �سور مطبوعة مطبوعات، �سور فوتوغرافية مطبوعة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: عري�س القلعة للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155778

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برجمة احلا�سوب.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سمال لالأنظمة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155779

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيت حمركات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد و �سركاءه لالأعمال

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15578٠

فـي الفئة ٣7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب معدات املطابخ.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارع الغزلن ملعدات املطابخ والفنادق

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155781

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدلنية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع مرمي الزدجايل للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15578٣

فـي الفئة ٣9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل اجلوي، خدمات النقل لرتياد الأماكن ال�سياحية، ترتيب الرحالت ال�سياحية، حجز 

مقاعد ال�سفر، نقل امل�سافرين، احلجز لل�سفر، ترتيب خدمات نقل الركاب لالآخرين عرب 

تطبيق عرب الإنرتنت، ترتيب تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�س امل�سافرين اإلى 

اخلارج.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: زورق ال�سالم

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155785

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: مالذ الطري احلديثة للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155786

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأ�سرة ال�سعيدة للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155787

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س والأحذية وملحقاتها وكافة اأدوات الزينة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: فهد امليمني للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155788

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ف�ساتني ال�سهرة والأعرا�س وملحقاتها.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع جاد لال�ستثمار

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15579٠

فـي الفئة ٣9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاعد  حجز  اخلارج،  اإلى  امل�سافرين  لالأ�سخا�س  ال�سفر  ووثائق  ال�سفر  تاأ�سريات  ترتيب 

ال�سفر، توفري تعليمات ال�سياقة لغايات ال�سفر.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: واحة ال�سلمي للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155791

فـي الفئة ٣٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساي، قهوة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سواء الباطنة العاملية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155792

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: زرين م�سقط

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15579٣

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: كرم العاملية لال�ستثمار

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155795

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ربوع النجد الذهبية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155796

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطعم البيت امللكي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155797

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأقم�سة واملن�سوجات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: خمزن مهدى

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155799
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإطارات داخلية لالإطارات امل�سغوطة، اإطارات لعجالت املركبات، اإطارات للدراجات الهوائية، 
اإطارات الهواء امل�سغوط، اإطارات �سيارات، اإطارات داخلية للدراجات الهوائية، اإطارات بدون 

اإطار داخلي خمتزن للهواء للدراجات الهوائية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساند دان�س لتجارة الإطارات
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2٣9٣٣5، دبي، الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية      
�س.ب: 2٣66 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1558٠٣
فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: كابريوتي �ساندويت�س �سوب، انك
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 6٠56 �ساوث دوراجنو درايف، ل�س فيجا�س، نيفادا، الوليات املتحدة 
الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية      

�س.ب: 2٣66 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1558٠4

فـي الفئة ٣9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نقل الأثاث.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: نبيل بن نا�سر بن �سليمان الكندي للتجارة واملقاولت

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1558٠5

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: كابريوتي �ساندويت�س �سوب، انك

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 6٠56 �ساوث دوراجنو درايف، ل�س فيجا�س، نيفادا، الوليات املتحدة 

الأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية      

�س.ب: 2٣66 ر.ب: 112 العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1558٠9

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ج�سور النور

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15581٠

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد الغذائية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ح�سن �ساللة لالأعمال التجارية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155811

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: املالذ

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155812

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كيماويات �سناعية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأفق العاملية للبرتوكيماويات

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155815

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )تقدمي الطعام وخدمة الزبائن للمطعم(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبــوجنان النبهـــاين الوطنيــة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155816

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد غذائية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة م�سطفى الرئي�سي املتحدة للتجارة واملقاولت �س.م.م

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155817

فـي الفئة ٣9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل )النقل اللوج�ستي للب�سائع من املوانئ واملطارات وال�سركات الكربى وال�سغرى فـي 

داخل وخارج ال�سلطنة )نقل عام (.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الرفد املبارك للتجارة واملقاولت

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155818

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بحرية ال�سوكولتة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155822

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سميم الداخلي)الت�سميم على ال�سا�سات(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرحبا الوطنية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155824

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: دليل �سمائل للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155825

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س، مالب�س جاهزة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: حورية منح الوطنية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1558٣٠

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املباريات  تنظيم  ريا�سية،  ت�سهيالت  توفري  البدنية،  الريا�سة  تعليمات  البدنية،  الرتبية 

الريا�سية، خدمات املع�سكرات الريا�سية، اإر�ساد التدريب، ا�ستئجار املدربني، خدمات تقييم 

اللياقة البدنية لأغرا�س التدريب.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهورزي املتحدة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1558٣1

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النخيل العاملية لال�ستثمار

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1558٣٣

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سمدة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: املح�سول ملا وراء البحار

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1558٣4

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الزينة،  بوتيك عبايات ومالب�س وم�ستح�سرات جتميل، بخور، عطور، قطع من �سابون 

�ساعات، حقائب، اأحذية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلا�سرية لالأعمال

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1558٣6

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�س وت�سفيف ال�سعر واحلالق الرجايل.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة التوكل

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15584٠

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم عبدالرحمن وو�سام للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155841

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة)ي�سمل املالب�س والأحذية وم�ستح�سرات التجميل والعطور والك�س�سوارات 

واحللي ال�سطناعية والبخور وال�ساعات و�سابون الزينة وتغليف وتن�سيق الزهور والهدايا(، 

اأحذية )ي�سمل املالب�س والأحذية وم�ستح�سرات التجميل والعطور والك�س�سوارات واحللي 

ال�سطناعية والبخور وال�ساعات و�سابون الزينة وتغليف وتن�سيق الزهور والهدايا(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الأ�سد امللكي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155842
فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: التقى املتحدة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15584٣
فـي الفئة ٣7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح امل�ساعد، �سيانة واإ�سالح ال�سيارات، تنظيف املباين من الداخل، غ�سيل وكي 
املالب�س، تاأجري اجلرافات البولدوزرات، تركيب و�سيانة واإ�سالح الآلت واملعدات املكتبية، 
تاأجري معدات الإن�ساء، الإن�ساء، الإ�سراف على اإن�ساء املباين، تركيب معدات املطابخ، هدم 
غ�سل  امل�سانع،  اإن�ساء  املالب�س،  تنظيف  الإ�سارات،  اأو  الالفتات  اإ�سالح  اأو  طالء  املباين، 
اإ�سالح  اجلدران،  ورق  ل�سق  الأثاث،  جتديد  البناء،  الغ�سيل،  البيا�سات،  غ�سل  املركبات، 
�سباكة  واخلارجية،  الداخلية  الأ�سطح  دهان  الأثاث،  تنجيد  ال�سما�سي،  اإ�سالح  املظالت، 
اإن�ساء،  معدات  الرافعات  تاأجري  عر�س،  وحمالت  اأك�ساك  بناء  املركبات،  تلميع  املوا�سري، 

خدمات الت�سقيف و�سع الأ�سقف، تركيب الأبواب والنوافذ.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوايلي للتجارة والأعمال

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155844

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور الطبيعية وال�سناعية واحللويات والهدايا.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم الالفـي للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155845

فـي الفئة ٣7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات ال�سيارات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: الريف الدولية لال�ستثمار

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155846

فـي الفئة ٣7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع رونق الإبداع الع�سرية للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155847

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )مقاهي تقدم م�سروبات ومقاهي تقدم وجبات(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة النوم�سية الوطنية للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155848

فـي الفئة ٣7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س، كي البيا�سات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيم للم�ساريع املتطورة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155849

فـي الفئة ٣9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سفر و�سياحة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماجان لل�سياحة واملغامرات

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15585٠

فـي الفئة ٣9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التو�سيل.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: برق اللوج�ستية املتطورة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب. : 552 ر.ب: 11٣،�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155851

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�ساعات والعطور وم�ستح�سرات التجميل.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبولو املتميزة �س.م.م

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155852

فـي الفئة ٣٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سكرية، حال باحللويات لتزيني الكعك، كارميل �سكاكر، حلويات بالنعناع.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: مكان للمقاولت و التطوير

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/1٣

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155856

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع، ترويج املبيعات لالآخرين.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سحبة للتجارة الدولية وامل�ساريع

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155857

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة والكماليات والعطور والبخور.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع جمان اخل�سراء

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155858

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم واملقاهي.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممود عبيد �سعيد املعمري للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155859

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلي �سغرية للمجوهرات، جموهرات، خوامت جموهرات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار املجوهرات احلديثة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155861

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  ال�ست�سارة  خدمات  حا�سوبية،  برامج  ت�سميم  املعلومات،  تكنولوجيا  فـي  ال�ست�سارة 

املعلومات،  تكنولوجيا  جمال  فـي  للخدمات  موردة  خارجية  جهات  التكنولوجيا،  جمال 

اإن�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة الإنرتنت لالآخرين، حتميل برامج حا�سوبية، الربجميات 

.SaaS كخدمات

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجموعة الوطنية للتكنولوجيا

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15586٣

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: رهف ال�سيابية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155864

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعيد بن را�سد ال�سام�سي للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155865

فـي الفئة ٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خال�سات زهور عطور، عنا�سر اأ�سا�سية لعطور الزهور، م�ستح�سرات تبخري عطور، زيوت 

للعطور والروائح، نعناع ل�سناعة العطور، م�سك ل�سناعة العطور، عطور، �سناعة عطور، 

عطور زيوت طيارة، بخور، اأعواد البخور.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبق الزين للعطور

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155866

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قهوة.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: بروق اجلزيرة املتكاملة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155867

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع منتجات الع�سل وملحقاتها.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلوهر الفاخر للم�ساريع الدولية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155868

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ت�سوق.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركةالرحبي واأولده

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155869

فـي الفئة ٣6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: العاملية ال�سعيدة �س.م.م

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15587٠

فـي الفئة ٣9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احلجز لل�سفر.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفاري العاملية لل�سفر وال�سياحة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15587٣

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق)بيع العطور وم�ستح�سرات التجميل(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلبوري للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155874

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب، معهد تدريب.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز التميز للتطوير

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155889

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع قي�سر العاملية للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15589٠

فـي الفئة ٣7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح الأجهزة الكهربائية، تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات الآلية، البناء، اإن�ساء 

و�سيانة خطوط الأنابيب، �سباكة املوا�سري، البناء بالطوب، خدمات الكهربائيني.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة املحج للتجارة واملقاولت

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155892
فـي الفئة ٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتميلية  م�ستح�سرات  باديان،  عطر  �سابون،  عطر،  كهرمان  اللوز،  �سابون  اللوز،  زيت 
كرميات  للتجميل،  نقي  طبا�سري  م�سحوق  ال�سفاه،  طالء  حالقة،  �سابون  لال�ستحمام، 
تبيي�س الب�سرة، خ�سب معطر، م�ستح�سرات مكياج، غ�سول لو�سن، لل�سعر، زيوت عطرية 
من خ�سب الأرز، ملونات لل�سعر، زيوت عطرية من الكباد، ماء الكولونيا، اأقالم جتميلية، 
كرميات جتميلية، م�ستح�سرات اإزالة املكياج، ماء معطر، كولونيا، زيوت عطرية، خال�سات 
زهور عطور، مكياج، زيوت لغايات التجميل، زيت اليا�سمني، زيوت للعطور والروائح، زيت 
العطور، م�سك  ل�سناعة  نعناع  التجميل،  لأغرا�س  لو�سن،  ايونون عطر، غ�سولت  الورد، 
م�ساحيق  التجميل،  لأغرا�س  مراهم  عطور،  �سناعة  عطور،  �سامبو،  العطور،  ل�سناعة 
مكياج، �سابون لإزالة الروائح الكريهة، اأكيا�س معطرة للبيا�سات، اأ�سباغ جتميلية، عطور 
زيوت طيارة، مزيالت الروائح الكريهة للب�سر اأو للحيوانات، م�سكرة، اأعواد البخور، زيوت 
عطرية من الكباد، حناء �سبيغ جتميلي، �سموع تدليك لأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات 

جتميل لالأطفال، ملمع اأظافر.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الفن اجلديد للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15589٣
فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مغني�سي،  اأ�سمنت  اأ�سمنت،  لالأر�سيات،  األواح  للت�سقيف،  األواح  جب�س،  بناء،  مواد  جب�س 
اأ�سقف غري معدنية، مواد  املباين،  بناء، مواد تغليف غري معدنية جلدران  طالءات مواد 
ت�سقيف غري معدنية، مواد غري معدنية لك�سو اجلدران الداخلية، اأر�سيات من األواح غري 

معدنية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الت�سنيع النقي لل�سناعة والتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155895

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معر�س �سيارات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرعة الفائقة املتحدة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155896

فـي الفئة 4٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع كليم

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155897

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

مطاعم  خدمات  اخلفيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية،  اخلدمة  مطاعم 

وا�سوكو، خدمات مطاعم معكرونة اأودون و�سوبا، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سفوة الدولية لالأعمال

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155898

فـي الفئة ٣6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سم�سرة، وكالء الإ�سكان، تثمني العقارات، ا�ستثمار الأموال، اإدارة العقارات، اإدارة العمارات، 

تاأجري ال�سقق، تاأجري املزارع، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية، تاأجري املكاتب عقارات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: الذهب للخدمات العقارية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155899

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: يون�س بن حمد احلارثي للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1559٠٠

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: تو�سيل ال�سرق الأو�سط للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1559٠1

فـي الفئة ٣6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوؤون العقارية، خدمات وكالت العقارات، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأهداف العقارية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1559٠4

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سالح الدين الرا�سدي لال�ستثمار

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1559٠5

فـي الفئة 4٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: خيوط الف�ساء

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1559٠6

فـي الفئة ٣7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاولت اإن�ساء �سبكات املحطات الكهرباء والهاتف واملياه.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: خرباء الطاقة الدولية للمقاولت والإلكرتوميكانيكية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1559٠7

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء، بيع الأدوات ال�سحية، بيع الأدوات والكهربائية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اإنت�سار

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1559٠8

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نظارات ب�سرية، نظارات �سم�سية.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلطان بن حمود بن ماجد الأ�سماعيلي للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155911

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة  خدمات املطاعم املوؤقتة 

الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة، خدمات مطاعم وا�سوكو، خدمات مطاعم 

معكرونة اأودون و�سوبا، خدمات املقاهي.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة نا�سر بن عبداللـه حممد  

احلمداين للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155912

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )مطعم ومقهى ومطبخ(، خدمات املقاهي )مطعم ومقهى ومطبخ(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: طريق املعمورة الوطنية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155916

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عباءات ن�سائية )تف�سيل وحياكة وخياطة املالب�س والعبايات الن�سائية(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلود للعبايات

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155917

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)املطاعم(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأو�سال للمطاعم والأغذية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15

- 138 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1461(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15592٠

فـي الفئة ٣2 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سحة للمياة القلوية

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15592٣

فـي الفئة ٣7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وتلميع ال�سيارات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعيد املنذري للم�ساريع احلديثة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155924

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمــات وكــالت الدعايــة والإعــالن، وكالت الأعمال التجارية، مبنى اإداري، اإ�سترياد وت�سدير.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرائد لال�ستثمارات

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155925

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناعة الفخاريات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأحالم الريامي

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 155926

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأدوات الكهربائية ومتديداتها.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع التكنولوجيا اجلديدة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1559٣٠

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع العطور والبخور والزهور الطبيعية وتن�سيقها وتغليف الطرود ولف الهدايا(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سوار ال�سهد

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1559٣1

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: القريتني لال�ستثمار

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1559٣٣

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الكافترييات، خدمات الفنادق، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، 

تزيني الطعام.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: املري الرائدة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15

- 142 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1461(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1559٣4

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق، احلجز فـي الفنادق، خدمات النزل.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بن جربان ال�ساملة لال�ستثمار

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1559٣5

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع للماأكولت واملعجنات واخلفايف.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعاع احلياة للتجارة �س.�س.و

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: ٣8 ر.ب: 6٠٠، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1559٣6

فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأر�س اخلالدة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1559٣7

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأدوات التجميل.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهبوب للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1559٣8

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل، خدمات ت�سريح ال�سعر، امل�ساج التدليك، العناية باأظافر اليدين، 

خدمات العناية باجلمال.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: برييق �سمائل للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1559٣9

فـي الفئة 4٠ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عباءات ن�سائية)العبايات الن�سائية(.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة تالل الدقم املتحدة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/6/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156٣88

فـي الفئة ٣4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأعواد ثقاب، اأطراف من الكهرمان الأ�سفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر، تبغ، اأطراف �سجائر، 

مر�سحات فالتر، �سجائر، قداحات مدخنني، �سيجار، مقاطع لل�سيجار، علب �سيجار، علب 

�سجائر، مبا�سم �سيجار، �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية، �سجائر، اآلت 

�سجائر،  ورق  ال�سجائر،  ملبا�سم  بزابيز  �سجائر،  مبا�سم  ال�سجائر،  للف  اجليب  فـي  حتمل 

مما�سك  التبغ،  لغاليني  منا�سب  التبغ،  غاليني  تنظيف  اأدوات  رفيع،  �سيجار  �سيجاريلو 

لأعواد الثقاب، علب ثقاب، �سناديق لرتطيب التبغ، ال�سجائر الإلكرتونية، حماليل �سائلة 

غري  من  منكهات،  للمدخنني،  فومية  مبخارات  الإلكرتونية،  ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام 

ال�سجائر  الزيوت الأ�سا�سية، للتبغ، منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية، لال�ستخدام فـي 

الإلكرتونية، فتائل م�سممة لولعات ال�سجائر.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي تي �سي ليمتد

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: هندية

رود،  نيهرو  األ.  جي.   ٣7 هاو�س،  فريجينيا  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

كولكاتا - 7٠٠ ٠71، �ستات اوف وي�ست بينغال، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/8/14

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2٣66 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156٣89

فـي الفئة ٣4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأعواد ثقاب، اأطراف من الكهرمان الأ�سفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر، تبغ، اأطراف �سجائر، 

مر�سحات فالتر، �سجائر، قداحات مدخنني، �سيجار، مقاطع لل�سيجار، علب �سيجار، علب 

�سجائر، مبا�سم �سيجار، �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية، �سجائر، اآلت 

�سجائر،  ورق  ال�سجائر،  ملبا�سم  بزابيز  �سجائر،  مبا�سم  ال�سجائر،  للف  اجليب  فـي  حتمل 

مما�سك  التبغ،  لغاليني  منا�سب  التبغ،  غاليني  تنظيف  اأدوات  رفيع،  �سيجار  �سيجاريلو 

لأعواد الثقاب، علب ثقاب، �سناديق لرتطيب التبغ، ال�سجائر الإلكرتونية، حماليل �سائلة 

غري  من  منكهات،  للمدخنني،  فومية  مبخارات  الإلكرتونية،  ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام 

ال�سجائر  الزيوت الأ�سا�سية، للتبغ، منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية، لال�ستخدام فـي 

الإلكرتونية، فتائل م�سممة لولعات ال�سجائر.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي تي �سي ليمتد

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: هندية

رود،  نيهرو  األ.  جي.   ٣7 هاو�س،  فريجينيا  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

كولكاتا - 7٠٠ ٠71، �ستات اوف وي�ست بينغال، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/8/14

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2٣66 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156٣91

فـي الفئة ٣4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأعواد ثقاب، اأطراف من الكهرمان الأ�سفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر، تبغ، اأطراف �سجائر، 

مر�سحات فالتر، �سجائر، قداحات مدخنني، �سيجار، مقاطع لل�سيجار، علب �سيجار، علب 

�سجائر، مبا�سم �سيجار، �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية، �سجائر، اآلت 

�سجائر،  ورق  ال�سجائر،  ملبا�سم  بزابيز  �سجائر،  مبا�سم  ال�سجائر،  للف  اجليب  فـي  حتمل 

مما�سك  التبغ،  لغاليني  منا�سب  التبغ،  غاليني  تنظيف  اأدوات  رفيع،  �سيجار  �سيجاريلو 

لأعواد الثقاب، علب ثقاب، �سناديق لرتطيب التبغ، ال�سجائر الإلكرتونية، حماليل �سائلة 

غري  من  منكهات،  للمدخنني،  فومية  مبخارات  الإلكرتونية،  ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام 

ال�سجائر  الزيوت الأ�سا�سية، للتبغ، منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية، لال�ستخدام فـي 

الإلكرتونية، فتائل م�سممة لولعات ال�سجائر.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي تي �سي ليمتد

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: هندية

رود،  نيهرو  األ.  جي.   ٣7 هاو�س،  فريجينيا  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

كولكاتا - 7٠٠ ٠71، �ستات اوف وي�ست بينغال، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/8/14

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2٣66 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1568٣٠
فـي الفئة 4٣ من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سخر الربكان للتجارة
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/8/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1568٣8
فـي الفئة ٣4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأكيا�س تبغ،  ال�سيجار وال�سجائر، تبغ،  الأ�سفر ملبا�سم  الكهرمان  اأطراف من  اأعواد ثقاب، 
لل�سيجار،  �سيجار، مقاطع  قداحات مدخنني،  �سجائر،  �سجائر، مر�سحات فالتر،  اأطراف 
علب �سيجار، علب �سجائر، مبا�سم �سيجار، �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات 
ملبا�سم  بزابيز  �سجائر،  مبا�سم  ال�سجائر،  للف  اجليب  فـي  حتمل  اآلت  �سجائر،  طبية، 
منا�سب  التبغ،  غاليني  تنظيف  اأدوات  رفيع،  �سيجار  �سيجاريلو  �سجائر،  ورق  ال�سجائر، 
ال�سجائر  التبغ،  لرتطيب  �سناديق  ثقاب،  علب  الثقاب،  لأعواد  مما�سك  التبغ،  لغاليني 
فومية  مبخارات  الإلكرتونية،  ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام  �سائلة  حماليل  الإلكرتونية، 
للمدخنني، منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية، للتبغ، منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية، 

لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية، فتائل م�سممة لولعات ال�سجائر.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي تي �سي ليمتد
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: هندية

رود،  نيهرو  األ.  جي.   ٣7 هاو�س،  فريجينيا  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
كولكاتا - 7٠٠ ٠71، �ستات اوف وي�ست بينغال، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/8/21
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2٣66 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 1568٣9
فـي الفئة ٣4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الأ�سا�سيـــة،  الزيـــوت  غيـــر  من  منكهات،  للتبغ،  الأ�سا�سية،  الزيــوت  غــري  من  منكهــات، 
ثقاب،  اأعواد  ال�سجائر،  لولعات  م�سممة  فتائل  الإلكرتونية،  ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام 
اأطراف من الكهرمان الأ�سفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر، تبغ، اأطراف �سجائر، مر�سحات 
فالتر، �سجائر، قداحات مدخنني، �سيجار، مقاطع لل�سيجار، علب �سيجار، علب �سجائر، 
اآلت حتمل  مبا�سم �سيجار، �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية، �سجائر، 
فـي اجليب للف ال�سجائر، مبا�سم �سجائر، بزابيز ملبا�سم ال�سجائر، ورق �سجائر، �سيجاريلو 
�سيجار رفيع، اأدوات تنظيف غاليني التبغ، منا�سب لغاليني التبغ، مما�سك لأعواد الثقاب، 
علب ثقاب، �سناديق لرتطيب التبغ، ال�سجائر الإلكرتونية، حماليل �سائلة لال�ستخدام فـي 

ال�سجائر الإلكرتونية، مبخارات فومية للمدخنني.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي تي �سي ليمتد
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: هندية

رود،  نيهرو  األ.  جي.   ٣7 هاو�س،  فريجينيا  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
كولكاتا - 7٠٠ ٠71، �ستات اوف وي�ست بينغال، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/8/21
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2٣66 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156841
فـي الفئة ٣4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأعواد ثقاب، اأطراف من الكهرمان الأ�سفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر، تبغ، اأطراف �سجائر، 
مر�سحات فالتر، �سجائر، قداحات مدخنني، �سيجار، مقاطع لل�سيجار، علب �سيجار، علب 
�سجائر، مبا�سم �سيجار، �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية، �سجائر، اآلت 
�سجائر،  ورق  ال�سجائر،  ملبا�سم  بزابيز  �سجائر،  مبا�سم  ال�سجائر،  للف  اجليب  فـي  حتمل 
مما�سك  التبغ،  لغاليني  منا�سب  التبغ،  غاليني  تنظيف  اأدوات  رفيع،  �سيجار  �سيجاريلو 
لأعواد الثقاب، علب ثقاب، �سناديق لرتطيب التبغ، ال�سجائر الإلكرتونية، حماليل �سائلة 
غري  من  منكهات،  للمدخنني،  فومية  مبخارات  الإلكرتونية،  ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام 
ال�سجائر  الزيوت الأ�سا�سية، للتبغ، منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية، لال�ستخدام فـي 

الإلكرتونية، فتائل م�سممة لولعات ال�سجائر.
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با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي تي �سي ليمتد
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: هندية

رود،  نيهرو  األ.  جي.   ٣7 هاو�س،  فريجينيا  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
كولكاتا - 7٠٠ ٠71، �ستات اوف وي�ست بينغال، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/8/21
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية   

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2٣66 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156842
فـي الفئة ٣4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأعواد ثقاب، اأطراف من الكهرمان الأ�سفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر، تبغ، اأطراف �سجائر، 
مر�سحات فالتر، �سجائر، قداحات مدخنني، �سيجار، مقاطع لل�سيجار، علب �سيجار، علب 
�سجائر، مبا�سم �سيجار، �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية، �سجائر، اآلت 
حتمل فـي اجليب للف ال�سجائر، مبا�سم �سجائر، بزابيز ملبا�سم ال�سجائر، �سيجاريلو �سيجار 
رفيع، اأدوات تنظيف غاليني التبغ، منا�سب لغاليني التبغ، مما�سك لأعواد الثقاب، علب 
فـي  لال�ستخدام  �سائلة  حماليل  الإلكرتونية،  ال�سجائر  التبغ،  لرتطيب  �سناديق  ثقاب، 
ال�سجائر الإلكرتونية، مبخارات فومية للمدخنني، منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية، 
للتبغ، منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية، لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية، فتائل 

م�سممة لولعات ال�سجائر، ورق �سجائر.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي تي �سي ليمتد
اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: فريجينيا هاو�س، ٣7 جي. األ. نيهرو رود، كولكاتا - 7٠٠ ٠71، �ستات 
اوف وي�ست بينغال، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/8/21
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2٣66 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15684٣

فـي الفئة ٣4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لل�سيجار،  �سيجار، مقاطع  قداحات مدخنني،  �سجائر،  �سجائر، مر�سحات فالتر،  اأطراف 

علب �سيجار، علب �سجائر، مبا�سم �سيجار، �سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات 

ملبا�سم  بزابيز  �سجائر،  مبا�سم  ال�سجائر،  للف  اجليب  فـي  حتمل  اآلت  �سجائر،  طبية، 

منا�سب  التبغ،  غاليني  تنظيف  اأدوات  رفيع،  �سيجار  �سيجاريلو  �سجائر،  ورق  ال�سجائر، 

ال�سجائر  التبغ،  لرتطيب  �سناديق  ثقاب،  علب  الثقاب،  لأعواد  مما�سك  التبغ،  لغاليني 

فومية  مبخارات  الإلكرتونية،  ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام  �سائلة  حماليل  الإلكرتونية، 

للمدخنني، منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية، للتبغ، منكهات، من غري الزيوت الأ�سا�سية، 

ثقاب،  اأعواد  ال�سجائر،  لولعات  م�سممة  فتائل  الإلكرتونية،  ال�سجائر  فـي  لال�ستخدام 

اأطراف من الكهرمان الأ�سفر ملبا�سم ال�سيجار وال�سجائر، تبغ.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: اي تي �سي ليمتد

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: هندية

رود،  نيهرو  األ.  جي.   ٣7 هاو�س،  فريجينيا  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

كولكاتا - 7٠٠ ٠71، �ستات اوف وي�ست بينغال، الهند

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/8/21

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــــل: اأبوغزالة للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 2٣66 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 15696٠

فـي الفئة ٣5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأثاث واملفرو�سات.

با�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأ�سارير للتجارة

اجلن�سيــــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب : 2٠22/8/2٣
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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: 128665
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/1/2م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1305 فـي 2019/8/18م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: البوق الدولية �ص.م.م
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: معهد املوهبة للتدريب �ص.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب: 437 ر.ب: 133، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/9/12م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/9/20م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 102089
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/12/17م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1171 فـي 2016/12/4م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: اأبو هياء للتجارة
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: عبداحلكيم ال�سمري للتجارة
�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اخلوير، ولية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان
جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/9/15م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/9/18م

- 154 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1461(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 100295

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2017/4/26م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1163 فـي 2016/9/25م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سحارى عز للم�ساريع الوطنية 

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ورود امل�سك الذهبية

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ولية منح، حمافظة الداخلية، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2022/9/18م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2022/9/20م
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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: 75869
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/8/6م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1010 فـي 2013/4/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ليبي�سكيند جي اإم بي اإت�س  
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأ�س. اأوليفر بريند فريري جي اأم بي اأت�س اآند كومباين كي جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اأ�س اأوليفر - �سرتا�سة 1 ، دي 97228 روتيندورف، اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/19م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/25م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 75870
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/8/6م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1010 فـي 2013/4/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ليبي�سكيند جي اإم بي اإت�س  
��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأ�س. اأوليفر بريند فريري جي اأم بي اأت�س اآند كومباين كي جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اأ�س اأوليفر - �سرتا�سة 1 ، دي 97228 روتيندورف، اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/19م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/25م 

- 156 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1461(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 75871

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2013/8/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1010 فـي 2013/4/27م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ليبي�سكيند جي اإم بي اإت�س  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأ�س. اأوليفر بريند فريري جي اأم بي اأت�س اآند كومباين كي جي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأملانية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اأ�س اأوليفر - �سرتا�سة 1 ، دي 97228 روتيندورف، اأملانيا

جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: اأملانيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/8/19م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/25م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 113683

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 39

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2019/9/2م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1286 فـي 2019/3/24م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: املن�سة املتحدة للتجارة �س.م.م

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: و�سول لتطوير الأعمال �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/25م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 121462

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2018/11/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1260 فـي 2018/9/16م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: اأ�سرار الزين للتجارة  

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: ح�سن وفرح لال�ستثمار �س.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 1187 ر.ب: 133، �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/20م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/25م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 126563

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2020/11/10م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1351 فـي 2020/7/26م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سفـري الباطنة للم�ساريع املتكاملة 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: م�ساريع رمي اخلليج الع�سرية للتجارة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 633 ر.ب: 324 ، �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/22م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/25م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 127763

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/11/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1304 فـي 2019/8/4م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: ال�ساهني النادر للتجارة �س.م.م 

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: لوؤلوؤة الردة املميزة للتجارة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/13م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/13م 

 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 140349

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2021/5/20م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل : 1373 فـي 2021/1/3م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــــق: �سامل بن �سعيد بن حممد اجلابري للتجارة

��سـم من �نتقلت �إليه �مللكية: دروي�س الرائدة

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 212 ر.ب: 112 �سلطنة عمان

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

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2022/9/15م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/25م 
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 140049

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2021/2/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1368 فـي 2020/11/29م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: م�ساريع �سفوة الغربة 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: كواكب �شوء ال�شموع �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 111 ر.ب: 611، �شلطنة عمان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/9/5م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/25م 

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: 107103

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل: 2017/7/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1189 فـي 2017/4/9م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق: موؤ�س�سة نظارات �سندريال 

ا�سـم من انتقلت اإليه امللكية: �شركة طاهر العاملية للتجارة واال�شتثمار �ش.م.م 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �شلطنة عمان 

جهة م�ســروع اال�ستغـــــــالل: �شلطنة عمان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة: 2022/6/9م

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجــــــل: 2022/9/29م 
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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

2002/6/19التجارة وال�سناعةال�سركة الغربية العاملية �س.ذ.م.م128376

2002/6/19التجارة وال�سناعةال�سركة الغربية العاملية �س.ذ.م.م228377

2002/6/19التجارة وال�سناعةال�سركة الغربية العاملية �س.ذ.م.م328378

2002/6/19التجارة وال�سناعةاكزو نوبل كيميكالز بي فـي428365

528364
اكزو نوبل كيميكالز بي.

فـي - هولندي
2002/6/19التجارة وال�سناعة

675159
داينيبون �سوميتومو فارما كو, 

ليمتد
2012/7/1التجارة وال�سناعة

2013/1/21التجارة وال�سناعةزينتيفا جروب اأيه اإ�س778514

2012/2/15التجارة وال�سناعةان�سونز هريينهاو�س كاي جي872745

2012/2/15التجارة وال�سناعةان�سونز هريينهاو�س كاي جي972744

2012/2/15التجارة وال�سناعةان�سونز هريينهاو�س كاي جي1072743

2012/2/15التجارة وال�سناعةان�سونز هريينهاو�س كاي جي1172739

2012/2/15التجارة وال�سناعةان�سونز هريينهاو�س كاي جي1272738

2012/2/15التجارة وال�سناعةان�سونز هريينهاو�س كاي جي1372737

2012/8/25التجارة وال�سناعة�سي�سكو تكنولوجي, انك1475851

2012/8/25التجارة وال�سناعة�سي�سكو تكنولوجي, انك1575852

2012/8/25التجارة وال�سناعة�سي�سكو تكنولوجي, انك1675853

2012/8/25التجارة وال�سناعة�سي�سكو تكنولوجي, انك1775854
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م
رقم 

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

2012/8/25التجارة وال�سناعة�سي�سكو تكنولوجي, انك1875855

2012/8/25التجارة وال�سناعة�سي�سكو تكنولوجي, انك1975856

2012/9/1التجارة وال�سناعةنوفارت�س ايه جي2076038

2128849
بارينغبوينت اي بي هولدجن 

بي.فـي
2012/9/1التجارة وال�سناعة

2228851
بارينغبوينت اي بي هولدجن 

بي.فـي
2012/9/1التجارة وال�سناعة

2328853
بارينغبوينت اي بي هولدجن 

بي.فـي
2012/9/1التجارة وال�سناعة

2428855
بارينغبوينت اي بي هولدجن 

بي.فـي
2012/9/1التجارة وال�سناعة

2527590
بريت�س - اأمريكان توباكو 

)براند�س( ليمتد
2002/3/26التجارة وال�سناعة

2012/9/22التجارة وال�سناعةال�سفاء لالأغذية �س.م.ع.ع2676378

1990/5/20التجارة وال�سناعة�سركة كيمجي رمدا�س �س.م.م274289

2012/7/28التجارة وال�سناعةبرميا للتجارة العامة �س.ذ.م.م2875528

2012/12/9التجارة وال�سناعةكلري تريب برايفت ليمتد2976166

2012/12/9التجارة وال�سناعةكلري تريب برايفت ليمتد3076168

2012/12/9التجارة وال�سناعةكلري تريب برايفت ليمتد3176165

2012/12/9التجارة وال�سناعةكلري تريب برايفت ليمتد3276167

2012/4/2التجارة وال�سناعةاأو�سن لالأ�سماك ذ.م.م3373630

3482716
�سركة �سويري جروب منطقة 

حرة ذ.م.م
2013/8/27التجارة وال�سناعة

3582715
�سركة �سويري جروب منطقة 

حرة ذ.م.م
2013/8/27التجارة وال�سناعة
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3682714
�سركة �سويري جروب منطقة 

حرة ذ.م.م
2013/8/27التجارة وال�سناعة

3782713
�سركة �سويري جروب منطقة 

حرة ذ.م.م
2013/8/27التجارة وال�سناعة

3882712
�سركة �سويري جروب منطقة 

حرة ذ.م.م
2013/8/27التجارة وال�سناعة

1992/9/20التجارة وال�سناعةايليت جولد ليمتد397426

1992/9/20التجارة وال�سناعةايليت جولد ليمتد407428

1992/9/20التجارة وال�سناعةايليت جولد ليمتد417429

1992/9/20التجارة وال�سناعةايليت جولد ليمتد427430

2002/9/11التجارة وال�سناعةوليد دعبول واإخوانه4328958

2002/9/11التجارة وال�سناعةوليد دعبول واإخوانه4428957

2002/10/26التجارة وال�سناعةالدورادو �ستون ال ال �سي4529257

2012/5/27التجارة وال�سناعةالأغذية املمتازة �س.م.م4674513

2012/4/8التجارة وال�سناعة 3 دبليو نت ورك�س �س.م.ح4773718

2012/4/8التجارة وال�سناعة 3 دبليو نت ورك�س �س.م.ح4873717

2003/8/27التجارة وال�سناعة�سركة نفل للمقاولت والتجارة4931193

2003/8/27التجارة وال�سناعة�سركة نفل للمقاولت والتجارة5031193

2012/9/19التجارة وال�سناعة�سياء جمان الوطنية �س.م.م5176351

2012/10/9التجارة وال�سناعةمعهد كيمجي للتدريب �س.م.م5276732

2012/3/12التجارة وال�سناعة�سركة جنمة الرباق للتجارة �س.م.م5373259

2012/3/12التجارة وال�سناعة�سركة جنمة الرباق للتجارة �س.م.م5473260

- 163 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1461(

م
رقم 

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

2012/6/9التجارة وال�سناعة�سركة جنمة الرباق للتجارة �س.م.م5574694

5629226
موؤ�س�سة ريام لال�ستثمار 

والتجارة �س.م.م
2002/10/21التجارة وال�سناعة

2002/10/16التجارة وال�سناعةباير اوي5729193

5874320
�سامي داربى اأويلز بروفـي�سنال 

ا�س دي ان بي ات�س دي
2012/5/15التجارة وال�سناعة

2012/4/6التجارة وال�سناعةمالبار جولد بريفـيت ليمتد5974656

2013/2/3التجارة وال�سناعةالغزال العاملية لل�سناعات �س.م.م6078859

2012/9/22التجارة وال�سناعةكي�س نايل بروداكت�س اإنك6176379

2012/9/16التجارة وال�سناعةمطعم ال�سفدي6276193

6368564
ار.ام.ا�س خدمات التاأمني �سد 

املخاطر �س.م.م
2011/8/6التجارة وال�سناعة

6466705
ماجد للمقاولت واخلدمات 

التجارية �س.م.م
2011/2/2التجارة وال�سناعة

2012/10/24التجارة وال�سناعة�سيدلية اأفالح �س.م.م6576963

6629069
هورووث انرتنا�سيونال 

ريج�سرتي�سن, ليمتد
2002/9/24التجارة وال�سناعة

2002/9/30التجارة وال�سناعةبي اأر اأف جي اأم بي اأت�س6729097

1992/10/6التجارة وال�سناعة�سركة �سوجك�س عمان �س.م.م687527

2002/11/5التجارة وال�سناعةنزوى لل�سناعات الغذائية �س.م.م6929340

707554

ذا ت�سان�سلر ما�سرتز اند 

�سكولرزاوف ذا يونيفر �سيتي 

اوف اك�سفورد 

) اك�سفورد يونيفر �سيتي بر�س (

1992/10/18التجارة وال�سناعة
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717555

ذا ت�سان�سلر ما�سرتز اند 

�سكولرزاوف ذا يونيفر �سيتي 

اوف اك�سفورد 

) اك�سفورد يونيفر �سيتي بر�س (

1992/10/18التجارة وال�سناعة

2003/9/14التجارة وال�سناعةبلومبريغ فاينان�س ال بي7231364

2003/9/14التجارة وال�سناعةبلومبريغ فاينان�س ال بي7331365

2013/9/5التجارة وال�سناعةديريك كوربوري�سن7482798

2013/9/5التجارة وال�سناعةديريك كوربوري�سن7582799

2013/9/5التجارة وال�سناعةديريك كوربوري�سن7682800

2013/9/5التجارة وال�سناعةديريك كوربوري�سن7782801

2012/5/15التجارة وال�سناعةذا بازوكا كومبانيز, انك7874319

2012/5/15التجارة وال�سناعةذا بازوكا كومبانيز, انك7974318

2012/5/15التجارة وال�سناعةذا بازوكا كومبانيز, انك8074317

2012/5/15التجارة وال�سناعةذا بازوكا كومبانيز, انك8174316

2012/5/15التجارة وال�سناعةذا بازوكا كومبانيز, انك8274315

2001/12/25التجارة وال�سناعةفارما�سيا ايه بي8326911

2001/12/25التجارة وال�سناعةفارما�سيا ايه بي8429610

2001/12/25التجارة وال�سناعةفارما�سيا ايه بي8589609

2012/9/26التجارة وال�سناعةتروبر, ا�س ايه, دي �سي فـي8676465

2013/1/8التجارة وال�سناعة�سركة امل�ست�سار للهند�سة8778330

2003/3/16التجارة وال�سناعة�سركة نزيه التجارية �س.م.م8830127
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2012/11/20التجارة وال�سناعةغريندين ا�س. ايه8977430

1993/8/16التجارة وال�سناعةبهارات بيدي وركز ليمتد908754

2002/9/11التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي9128962

2002/9/10التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي9228899

9381830

�سركة اخلرافـي جلوبل للتجارة 

العامة واملقاولت / وليد 

اخلرافـي و�سريكه ذ.م.م

2013/7/7التجارة وال�سناعة

9481825

�سركة اخلرافـي جلوبل للتجارة 

العامة واملقاولت / وليد 

اخلرافـي و�سريكه ذ.م.م

2013/7/7التجارة وال�سناعة

9581829

�سركة اخلرافـي جلوبل للتجارة 

العامة واملقاولت / وليد 

اخلرافـي و�سريكه ذ.م.م

2013/7/7التجارة وال�سناعة

2012/9/23التجارة وال�سناعةدوجال�س فارما�سوتيكالز ليمتد9676382

9777550
ماريكو �ساوث اي�ست ا�سيا 

كوربوري�سن
2012/12/2التجارة وال�سناعة

9877551
ماريكو �ساوث اي�ست ا�سيا 

كوربوري�سن
2012/12/2التجارة وال�سناعة
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�أنـــــه قــــد وقـــع خطـــــاأ مـــــادي  �إلــى  تنــــوه وز�رة �لتجـــــارة و�ل�سناعـــــة وترويــــج �ال�ستثمـــــار 

للمقــــاوالت �ش.م.م،  �لبالتينيـــــوم  ل�سركــــة  �لت�سفيـــــة  �أعمـــــال  بــــدء  �إعــــــالن  نـ�ســـــر  عنــــــد 

1442هـ،  15 ذو �حلجــــة  �ملن�ســــور فــــي �جلريــــدة �لر�سميـة �لعدد )1400(، �ل�سادر بتاريــــخ 

�ملو�فـــــــق 25 يوليـــو 2021م، �إذ وردت �سيغة �الإعالن على �أنه �نتهاء �أعمال �لت�سفية لل�سركة 

�ملذكورة بينما �ل�سحيح هو �إعالن بدء �أعمال �لت�سفية لها كاالآتــي:

�سعود بن اأحمد بن حمد احلب�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البالتينيوم للمقاوالت �ش.م.م

يعلــن �سعود بن �أحمد بن حمد �حلب�سي �أنـه يقــوم بت�سفـيــة �سركة �لبالتينيوم للمقاوالت 

�ل�سركاء  التفاق  وفقا   ،1283099 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�سجل  �أمانة  لدى  و�مل�سجلة  �ش.م.م، 

�ملوؤرخ 2019/9/4م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 

وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى 

�لعنو�ن �الآتـي:

املوالح - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط
�ش.ب: 845 ر.ب: 130
هاتف رقم: 99751411

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�سفــي

لـــذا لـــزم التنويـــه. 
وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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�أنـــــه قــــد وقـــع خطـــــاأ مـــــادي  �إلــى  تنــــوه وز�رة �لتجـــــارة و�ل�سناعـــــة وترويــــج �ال�ستثمـــــار 

عنــــــد نـ�ســـــر �إعــــــالن بــــدء �أعمـــــال �لت�سفيـــــة ل�سركــــة �لنكهـــــــة �لطيبـــــة �ش.م.م، �ملن�ســــور 

فــــي اجلريــــــدة الر�سميـــــــة العـــــدد )1455(، �ل�ســــــادر بتاريــــخ 23 حمــــرم 1444هـ، �ملو�فـــــــق 

�لت�سفية لل�سركة  �أعمال  �نتــهاء  �أنــه  �الإعـــالن علــى  �إذ وردت �سيغــة  2022م،  �أغ�سط�ش   21

�ملذكورة بينما �ل�سحيح هو �إعالن بدء �أعمال �لت�سفية لها كاالآتــي:

حممد بن م�سطفى بن خمتار اللواتي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النكهة الطيبة �ش.م.م

يعلن حممد بن م�سطفى بن خمتار �للو�تي �أنـه يقوم بت�سفـيـة �سركة �لنكهة �لطيبة �ش.م.م، 

و�مل�سجلة لدى �أمانة �ل�سجل �لـتجاري بالرقـم 1116399، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل 

�ل�سركـــــــة فـي �لت�سفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�سفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�سركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:

�ش.ب: 1736 ر.ب: 112
هاتف رقم: 94193020

كمــــا يدعــــو �مل�سفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن د�ئنــي �ل�سركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �ســــد 

�ل�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �ستــة �أ�سهـــر 

مــن تاريــخ ن�ســر هــذ� �الإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة �أن يوؤديها للم�سفـي 

على �لعنو�ن �مل�سار �إليه.

 امل�سفــي

لـــذا لـــزم التنويـــه. 
وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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�ش.م.م،  الت�أميـــن  خلدمـــــ�ت  الفجـــــر  ل�شركـة  الت�شفيـة  اأعمـ�ل  بـدء  اإعـالن  اإلـى  ب�لإ�شـ�رة 

1440هـ،  رم�شــــ�ن   27 بت�ريــــخ  ال�شـــ�در   ،)1295( العـــدد  الر�شميـــة  اجلريــدة  فــي  املن�شــور 

قــد  اأنــه  اإىل  ال�شتثمـ�ر  وترويج  وال�شنـ�عـة  التج�رة  وزارة  تنـــوه  2019م،  يونيو   2 املــوافق 

مت عــزل امل�شفـــي الف��شـــل / �شيـــد علــي عــب��ش مهــدي، وتعيني مكتب احلمداين الذهبية 

لتدقيق احل�ش�ب�ت وال�شت�ش�رات، م�شفي� لل�شركـة املذكورة اأعــاله، وعلى اجلميع مراجعة 

امل�شفي فـي ك�فة الأمور التي تتعلق ب�أعم�ل ال�شركة على العنوان الآتي:

اخلوير - �سكة رقم: 4327 - مبنى رقم: 2835 - الطابق الثالث - �سقة رقم: 310
�ص.ب: 575 ر.ب: 130

تليفاك�ص رقم: 24475420

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

 وزارة التجـارة وال�سناعـة وترويج اال�ستثمار 
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ب�لإ�ش�رة اإىل اإعالن بدء اأعم�ل الت�شفية ل�شركة �ش�مل اليحي�ئي ون��شر املكتومي للتج�رة - 

ت�ش�منية، املن�شـور فـي اجلريدة الر�شمية العدد )1391(، ال�ش�در بت�ريخ 26 رم�ش�ن 1442هـ، 

املــوافق 9 م�يو 2021م، تنـــوه وزارة التج�رة وال�شنـ�عـة وترويج ال�شتثمـ�ر اإىل اأنــه قــد مت 

عــزل امل�شفـــي / مكتـــب المتيـــ�ز لتدقيــق احل�ش�بــ�ت، وتعيني الف��شل/ ن��شر بن �شعيد بــن 

�شيف املكتومي، م�شفي� لل�شركـة املذكورة اأعــاله، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي ك�فة 

الأمور التي تتعلق ب�أعم�ل ال�شركة على العنوان الآتي:

حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: 120 ر.ب: 319

هاتف رقم: 99019100

لـــذا لـــزم التنويـــه. 
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ا�ستــــدراك

املن�شــور  �ش.م.م،  اخلليـــــــج  �شريـــــــــدان  ل�شركـة  الت�شفيـة  اأعمـ�ل  بـدء  اإعـالن  اإلـى  ب�لإ�شـ�رة 

املــوافق  1443هـ،  24 ربيع الأول  فــي اجلريــدة الر�شميـــة العـــدد )1414(، ال�شـــ�در بت�ريــــخ 

31 اأكتوبر 2021م، تنـــوه وزارة التج�رة وال�شنـ�عـة وترويج ال�شتثمـ�ر اإىل اأنــه قــد مت عــزل 

امل�شفـــي الف��شل / �شلط�ن بن اأحمد بن علي احلب�شي، وتعيني مكتب ويت املتحدة لتدقيق 

احل�ش�ب�ت، م�شفي� لل�شركـة املذكورة اأعــاله، وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فـي ك�فة الأمور 

التي تتعلق ب�أعم�ل ال�شركة على العنوان الآتي:

والية بو�سر - حمافظة م�سقط
�ص.ب: 493 ر.ب: 113

هاتف رقم: 99561891

لـــذا لـــزم التنويـــه. 
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الأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�صــات

اإعــــالن

تعلن �لأمانة �لعامة ملجل�س �ملناق�صات عن طرح �ملناق�صة �ملذكورة �أدناه:

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات
 التي يحـق

لها ال�صـرتاك
ا�صــم املناقـ�صة رقم 

املناق�صة

2022/11/3 2022/10/9

)=/150 ر.ع(

مائة 

وخم�صون 

ريال عمانيا

�ل�صركـات 

�ملتخ�ص�صة فـي 

توريد �ل�صيار�ت 

و�ملعد�ت و�لقو�رب 

)�خلفيفة و�لثقيلة( 

و�مل�صجلة لدى 

�لأمانة �لعامة 

ملجل�س �ملناق�صات

عقد �إطاري 

موحد لتوفري 

مركبات للجهات 

�حلكومية

2022/40

�إ�صنــــــاد  عـــــــن طريــــــق خدمـــــة  و�ملو��صفــــــــات  �ل�صـــروط  م�صتنـــــــد�ت  علـــــى  ميكــــن �حل�صــــول 

�لتاريـــخ  حتـــى   )https://etendering.tenderboard.gov.om( �لإلكرتونـــي  �ملوقــــع  علــــــى 

�ملذكــــور �أعـــاله، على �أن يكـــون دفــع قيمــة �مل�صتنــد عرب بو�بــة �لدفع �لإلكرتوين باملوقع.

علــى جميــع �ل�صركــات �أن ترفــق مــع عطاء�تهــا تاأميــنا موؤقتــا فـي �صــورة �صمــان م�صرفـي 

�أحد �لبنوك �لعاملة فـي �صلطنة عمان وفقــا ل�صـــروط و�أحكـــام  �أو �صيك م�صدق عليه من 

�ملناق�صة، معنونا با�صم �صعادة �لأمني �لعام ملجل�س �ملناق�صات و�صاري �ملفعول ملدة )90( يوما 

من تاريخ تقدمي �لعطاء�ت وكل عطاء ل ي�صتوفـي �لتاأمني �ملوؤقت �ملطلوب لن ينظر فـيه، 

على �أن يتم �إرفاق �ل�صمان �مل�صرفـي �أو �ل�صيك �مل�صدق عليه مع �لعر�س �ملقدم من �ل�صركة 

فـي �ملوقع �لإلكرتوين )خدمة �إ�صناد(.

يجــب تقدمي �لعطــاء�ت عن طريق خدمة �إ�صناد على �ملوقع �لإلكرتوين �ملذكور �أعاله قبـل 

�ل�صاعــة �لعا�صرة من �صباح �ليوم �ملحدد لتقدمي �لعطاء�ت، ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة 

بعد هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�صباب �لتاأخري. 

�صتعطــى �لأف�صليــة فـي �لإ�صنــاد لل�صركــات �أو �ملوؤ�ص�صـــات �لتــي ي�صتمــل عطاوؤهــا علــى �أكبــر 

ن�صبة تعمني. 

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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اإعــــالن
تعلن �لأمانة �لعامة ملجل�س �ملناق�صات عن طرح �ملناق�صة �ملذكورة �أدناه:

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد 
لتوزيــع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات
 التي يحـق

لها ال�صـرتاك
ا�صــم املناقـ�صة رقم 

املناق�صة

2022/11/3 2022/10/10

)=/340 ر.ع(

ثالثمائة 

و�أربعون 

ريال عمانيا

�ل�صركـات 

�ملتخ�ص�صة فـي 

مقـاولت �لطرق 

�لرئي�صية و�ل�صو�رع 

و�صق �لطرق 

�لرت�بية و�لت�صوية 

�مل�صجلة لدى 

�لأمانة �لعامة 

ملجلـ�س �ملناق�صــات 

بالدرجـة �لأولـى

ت�صميـم وتنفـيذ 

طريـق و�دي بني 

جابر مبحافظة 

جنوب �ل�صرقية 

)�ملرحلـة 

�لثانيـــة(

2022/44

�إ�صنــــــاد  عـــــــن طريــــــق خدمـــــة  و�ملو��صفــــــــات  �ل�صـــروط  م�صتنـــــــد�ت  علـــــى  ميكــــن �حل�صــــول 

�لتاريـــخ  حتـــى   )https://etendering.tenderboard.gov.om( �لإلكرتونـــي  �ملوقــــع  علــــــى 

�ملذكــــور �أعـــاله، على �أن يكـــون دفــع قيمــة �مل�صتنــد عرب بو�بــة �لدفع �لإلكرتوين باملوقع.

علــى جميــع �ل�صركــات �أن ترفــق مــع عطاء�تهــا تاأميــنا موؤقتــا فـي �صــورة �صمــان م�صرفـي 

�أو �صيك م�صدق عليه من �أحد �لبنوك �لعاملة فـي �صلطنة عمان ل يقل عن )1%( من قيمة 

�لعطاء معنونا با�صم �صعادة �لأمني �لعام ملجل�س �ملناق�صات و�صاري �ملفعول ملدة )90( يوما 

من تاريخ تقدمي �لعطاء�ت وكل عطاء ل ي�صتوفـي �لتاأمني �ملوؤقت �ملطلوب لن ينظر فـيه، 

على �أن يتم �إرفاق �ل�صمان �مل�صرفـي �أو �ل�صيك �مل�صدق عليه مع �لعر�س �ملقدم من �ل�صركة 

فـي �ملوقع �لإلكرتوين )خدمة �إ�صناد(.

يجــب تقدمي �لعطــاء�ت عن طريق خدمة �إ�صناد على �ملوقع �لإلكرتوين �ملذكور �أعاله قبـل 

�ل�صاعــة �لعا�صرة من �صباح �ليوم �ملحدد لتقدمي �لعطاء�ت، ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة 

بعد هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�صباب �لتاأخري. 

�أكبــر  علــى  ي�صتمــل عطاوؤهــا  �لتــي  �ملوؤ�ص�صــات  �أو  لل�صركات  �لإ�صناد  فـي  �لأف�صلية  �صتعطى 

ن�صبة تعمني ون�صبة �صر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية. 

الأمني العام ملجل�س املناق�صات
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جا�سم بن حممد بن عبداللـه الدرعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع نعامي جعالن للتجارة - ت�سامنية 

نعامي  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لدرعي  عبد�للـه  بن  حممد  بن  جا�شم  يعلن 
 ،1075296 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  جعالن 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 
مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

�ص.ب:1 ر.ب:415
هاتف رقم: 96165661 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

عي�سى بن �سالح بن �سيف املنذري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع لبنان احلديثة �ص.م.م 

يعلن عي�شى بن �شالح بن �شيف �ملنذري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع لبنان �حلديثة 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1099262، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ص.ب:613 ر.ب:131 

هاتف رقم: 95378241 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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مركز اخلليج لال�ست�سارات والتدقيق
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نربا�ص احلياة ال�سعيدة - تو�سية
�حلياة  نرب��ش  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  و�لتدقيق  لال�شت�شار�ت  �خلليج  مركز  يعلن 
�ل�شعيدة - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1247624، وفقا لتفاق 
�ل�شركاء �ملوؤرخ 2022/9/11م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
العذيبة ال�سمالية - والية بو�سر - حمافظة م�سقط

مبنى رقم: 32 - �سقة رقم: 304
�ص.ب: 2358 ر.ب: 112

هاتف رقم: 97239696 تليفاك�ص رقم: 24139350 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب االعتماد لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جو�ستو للتوزيع �ص.�ص.و 
يعلن مكتب �لعتماد لتدقيق �حل�شابات �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جو�شتو للتوزيع �ش.�ش.و، 
و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1150989، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: 97278363

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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مكتب اخلليج الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علوم اخلليج العاملية �ص.م.م 
�شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  و�ل�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  �لدولية  �خلليج  مكتب  يعلن 
 ،1143227 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �لعاملية  �خلليج  علوم 
وفقا لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2022/9/13م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 
�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب: 157 ر.ب: 116
هاتف رقم: 99475281 - 98011835 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن هالل بن زايد امل�سعودي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأحمد بن هالل امل�سعودي و�سريكه للتجارة �ص.م.م 
يعلن �أحمد بن هالل بن ز�يد �مل�شعودي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أحمد بن هالل �مل�شعودي 
 ،1273908 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة  و�شريكه 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 93666414 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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يو�سف بن �سعيد بن را�سد الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلهود الثالثية �ص.م.م
�لثالثية  �جلهود  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لكلباين  ر��شد  بن  �شعيد  بن  يو�شف  يعلن 
�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1325844 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 
�ملوؤرخ 2022/9/14م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
والية بو�سر - حمافظة م�سقط

�ص.ب: 415 ر.ب: 112
 هاتف رقم: 96991999

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

خالد بن جميل بن حمد الرا�سدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فلج احليلي للتجارة واملقاوالت �ص.م.م
�أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة فلج �حليلي للتجارة  يعلن خالد بن جميل بن حمد �لر��شدي 
و�ملقاولت �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1081393، وفقا لتفاق 
�أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  2022/9/15م،  �ل�شركاء 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: 92630089 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن �سعيد بن عبداللـه االأن�ساري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة موارد تنعم للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن �أحمد بن �شعيد بن عبد�للـه �لأن�شاري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة مو�رد تنعم للتجارة 
وللم�شفي   ،1096554 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  و�ملقاولت 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�ص.ب: 119 ر.ب: 322
هاتف رقم: 99312215 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفلج للم�ساريع اجلديدة �ص.م.م

للم�شاريع  �لفلج  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لأن�شاري  �شعيد بن عبد�للـه  �أحمد بن  يعلن 
�جلديدة �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1066279، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�ص.ب: 119 ر.ب: 311
هاتف رقم: 99312215 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة لالأ�سباغ �ص.م.م

يعلن �أحمد بن �شعيد بن عبد�للـه �لأن�شاري �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �جلزيرة لالأ�شباغ 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1070440، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة 

�ص.ب: 66 ر.ب: 322
هاتف رقم: 99312215 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب الزلفى لال�ست�سارات واالأعمال
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبيدانية - ت�سامنية

يعلن مكتب �لزلفى لال�شت�شار�ت و�لأعمال �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عبيد�نية - ت�شامنية، 
و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1296106، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ص.ب: 35 ر.ب: 413

هاتف رقم: 90606047
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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حممد بن �سقر بن �سامل الوهيبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء رمال اآل وهيبة التجارية - ت�سامنية

يعلن حممد بن �شقر بن �شامل �لوهيبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شماء رمال �آل وهيبة 
�لتجارية - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1130220، وفقا لتفاق 
�ل�شركاء �ملوؤرخ 2022/9/20م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: 97777410 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة بهجة ال�سرقية املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلن حممد بن �شقر بن �شامل �لوهيبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بهجة �ل�شرقية �ملتحدة 
للتجارة و�ملقاولت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1096542، 
فـي  �ل�شركـــــــة  �ملوؤرخ 2022/9/20م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ل�شركاء  وفقا لتفاق 
�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: 97777410 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رمال اآل وهيبة االأهلية �ص.م.م

يعلن حممد بن �شقر بن �شامل �لوهيبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رمال �آل وهيبة �لأهلية 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1203180، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: 97777410 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

معت�سم بن �سلطان بن حمد ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معت�سم �سلطان ال�سبلي و�سريكه �ص.م.م 

يعلن معت�شم بن �شلطان بن حمد �ل�شبلي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة معت�شم �شلطان �ل�شبلي 
و�شريكه �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1323414، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 95031114 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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اأمين بن اأحمد بن حممد الرواحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النظرة امل�ستقبلية الذهبية �ص.م.م 
�مل�شتقبلية  �لنظرة  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لرو�حي  حممد  بن  �أحمد  بن  �أمين  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،1289502 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �لذهبية 
�ل�شركاء �ملوؤرخ 2022/8/28م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

�ص.ب: 154 ر.ب: 614
هاتف رقم: 96407877 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

�سادق بن غالم بن اآدم الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحرك الذهبي املتميز للتجارة �ص.م.م 
يعلن �شادق بن غالم بن �آدم �لزدجايل �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �ملحرك �لذهبي �ملتميز 
لتفاق  وفقا   ،1149961 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
�ل�شركاء �ملوؤرخ 2022/5/8م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
الوادي الكبري - والية مطرح - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 99756909 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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�سعيد بن �سليمان بن �سيف العذوبي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بنت البادية للتجارة - تو�سية

يعلن �شعيد بن �شليمان بن �شيف �لعذوبي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة بنت �لبادية للتجارة - 
تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 6059082، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ص.ب: 92 ر.ب: 419

هاتف رقم: 95333216
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن عمر بن حممد امل�سيخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سيحوت املتحدة - تو�سية

 - �ملتحدة  �شيحوت  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �مل�شيخي  حممد  بن  عمر  بن  �أحمد  يعلن 
تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1047738، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة ظفار

هاتف رقم: 92959989
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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عي�سى بن حمد بن �سيف الزكواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة عي�سى بن حمد بن �سيف الزكواين للتجارة - ت�سامنية

يعلن عي�شى بن حمد بن �شيف �لزكو�ين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة عي�شى بن حمد بن �شيف 
�لـتجاري بالرقـم 1262818،  �ل�شجل  �أمانة  �لزكو�ين للتجارة - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ص.ب: 238 ر.ب: 423

هاتف رقم: 99445580
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

عمر بن �سامل بن را�سد ال�سماخي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امل�سلحي وال�سماخي للتجارة �ص.م.م
و�ل�شماخي  �مل�شلحي  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شماخي  ر��شد  بن  �شامل  بن  عمر  يعلن 
لتفاق  وفقا   ،1333056 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
�ل�شركاء �ملوؤرخ 2022/9/15م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
اخلو�ص - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب: 212 ر.ب: 124
هاتف رقم: 93696599 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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�سعيد بن حممد بن �سمحان الكثريي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطابع العقيدة �ص.م.م

�لعقيدة  مطابع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لكثريي  �شمحان  بن  حممد  بن  �شعيد  يعلن 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1021281، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة م�سقط

�ص.ب: 1001 ر.ب: 112
هاتف رقم: 98889553 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

�سيد خيزر ايات عماد الدين عيدرو�ص
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تفوق لل�سناعات �ص.م.م

لل�شناعات  تفوق  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لدين عيدرو�ش  �يات عماد  �شيد خيزر  يعلن 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1316838، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ص.ب: 2894 ر.ب: 130
هاتف رقم: 96281222 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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�سعود بن �سامل بن حميد ال�سعدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع درع النجد �ص.م.م
�لنجد  درع  م�شاريع  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �ل�شعدي  حميد  بن  �شامل  بن  �شعود  يعلن 
�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1405163 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 
�ملوؤرخ 2022/9/20م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
والية اإبراء - حمافظة �سمال ال�سرقية

�ص.ب: 12 ر.ب: 130
هاتف رقم: 98298798 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

مبارك بن حممد بن عبداللـه املخيني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجماد خماء للتجارة �ص.م.م 
يعلن مبارك بن حممد بن عبد�للـه �ملخيني �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أجماد خماء للتجارة 
�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ،4107055 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 
�ملوؤرخ 2022/9/18م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
والية �سور - حمافظة جنوب ال�سرقية

هاتف رقم: 99666484 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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عبداللـه بن مبارك بن عبيد ال�سناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حور العني الذهبية �ص.م.م 

يعلن عبد�للـه بن مبارك بن عبيد �ل�شناين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة حور �لعني �لذهبية 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1234689، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
هاتف رقم: 99348490 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

حممد بن قا�سم بن حممد العجمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف امل�ساء للتجارة املتميزة �ص.م.م 

يعلن حممد بن قا�شم بن حممد �لعجمي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة طيف �مل�شاء للتجارة 
لتفاق  وفقا   ،1144571 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �ملتميزة 
�ل�شركاء �ملوؤرخ 2022/9/7م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية نزوى - حمافظة الداخلية

�ص.ب: 204 ر.ب: 112
هاتف رقم: 99856418 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

- 187 -



اجلريدة الر�سمية العدد )1461(

هالل بن �سامل بن حمد العلوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموع االأ�سخرة للتجارة - ت�سامنية

 - �لأ�شخرة للتجارة  يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شموع  �أنـه  �لعلوي  يعلن هالل بن �شامل بن حمد 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1161981، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 95426998
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

حممد بن مرهون بن عبيد ال�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قوافل اخلليج املميزة - ت�سامنية

يعلن حممد بن مرهون بن عبيد �ل�شعيدي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة قو�فل �خلليج �ملميزة - 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1137892، وفقا لتفاق �ل�شركاء 
�ملوؤرخ 2022/5/23م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:

والية ال�سويق - حمافظة �سمال الباطنة 

هاتف رقم: 95088388
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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�سلطان بن �سعيد بن اأحمد املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآفاق الفليج ال�ساملة �ص.م.م 
يعلن �شلطان بن �شعيد بن �أحمد �ملحروقي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �آفاق �لفليج �ل�شاملة 
�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1277542 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 
�ملوؤرخ 2021/6/19م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
والية اأدم - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 99388454 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

طالل بن حمود بن حممد الغاوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع رنيم املرتفعات احلديثة �ص.م.م 
يعلن طالل بن حمود بن حممد �لغاوي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع رنيم �ملرتفعات 
لتفاق  وفقا   ،1313331 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  �حلديثة 
�ل�شركاء �ملوؤرخ 2022/9/6م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: 96653355 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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قي�ص بن حممد بن اأحمد ال�سيزاوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع ند ليوا للتجارة - تو�سية

يعلن قي�ش بن حممد بن �أحمد �ل�شيز�وي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع ند ليو� للتجارة - 
تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1081413، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة الربميي

هاتف رقم: 96161454
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

علي بن حممد بن علي الربيكي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة روابي اأم اجلعاريف للتجارة واملقاوالت - تو�سية

�جلعاريف  �أم  رو�بي  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �لربيكي  علي  بن  حممد  بن  علي  يعلن 
 ،3196135 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية،   - و�ملقاولت  للتجارة 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية اخلابورة - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 92920350

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن اإ�سماعيل بن علي ال�سيخ
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اأحمد بن اإ�سماعيل بن علي ال�سيخ واأوالده للتجارة - تو�سية

يعلن �أحمد بن �إ�شماعيل بن علي �ل�شيخ �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �أحمد بن �إ�شماعيل بن علي 
�ل�شيخ و�أولده للتجارة - تو�شية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 3127214، 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 95031114

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جمان للدواجن �ص.م.م
يعلن مكتب موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون - �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة جمان 
بالرقـم 1262383، وفقا لتفاق  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  و�مل�شجلة لدى  للدو�جن �ش.م.م، 
�ل�شركاء �ملوؤرخ 2021/11/2م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام 
�لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة 

علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ص.ب: 2123 ر.ب: 112

هاتف رقم: 22060040 فاك�ص رقم: 22060043
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن �سامل بن ها�سل الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة غ�سون حلب احلديثة �ص.م.م 

يعلن �أحمد بن �شامل بن ها�شل �لكلباين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة غ�شون حلب �حلديثة 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1159263، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 97377784 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سعاع الدوحة احلديثة �ص.م.م 

يعلن �أحمد بن �شامل بن ها�شل �لكلباين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شعاع �لدوحة �حلديثة 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1126622، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 97377784 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ب�سائر �ساللة الع�سرية �ص.م.م 

يعلن �أحمد بن �شامل بن ها�شل �لكلباين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة ب�شائر �شاللة �لع�شرية 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1143562، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 97377784 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

خالد بن عتيق بن �سعيد الكلباين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة ينقل املتكاملة - ت�سامنية 

يعلن خالد بن عتيق بن �شعيد �لكلباين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة و�حة ينقل �ملتكاملة - 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1143932، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
هاتف رقم: 95287783 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مطعم عالء الدين �ص.م.م
بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  وتدقيق �حل�شابات  �ملالية  �لعاملية لال�شت�شار�ت  يعلن مكتب �جلدوى 
�شركة مطعم عالء �لدين �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1003338، 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

�ص.ب: 556 ر.ب: 121
هاتف رقم: 97466012 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغيث للمقاوالت �ص.م.م
يعلن مكتب �ملرهوبــي لتدقيــق �حل�شابــات و�ل�شت�شـــار�ت �لقت�شاديـــة �أنـه يقــوم بت�شفـيــة 
�شركــة �لغيث للمقاولت �ش.م.م، و�مل�شجلــة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1401606، 
�أمام �لغـيـر، وعلـى �جلميــع مر�جعـة  وللم�شفي وحـده حـق متثيــل �ل�شركة فـي �لت�شفـية 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية بو�سر - الغربة اجلنوبية - �سكة رقم: 3745 - جممع رقم: 237

مبنى رقم: 3791 - الطابق الثاين - �سقة رقم: 22
�ص.ب: 1546 ر.ب: 121

هاتف رقم: 99370407 فاك�ص رقم: 24595912
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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حممد بن �سامل بن هديب الهنائي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رو�سة املعمورة للتجارة - ت�سامنية 
يعلن حممد بن �شامل بن هديب �لهنائي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة رو�شة �ملعمورة للتجارة - 
ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1085313، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ص.ب: 914 ر.ب: 612
هاتف رقم: 94101029 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة القرن الدولية لل�سفر وال�سياحة �ص.م.م 
يعلن مكتب �شامل �خل�شيبي لتدقيق �حل�شابات �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لقرن �لدولية 
 ،1302595 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  و�ل�شياحة  لل�شفر 
فـي  �ل�شركـــــــة  �ملوؤرخ 2022/8/15م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  �ل�شركاء  وفقا لتفاق 
�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم: 28

�ص.ب: 428 ر.ب: 131
هاتف رقم: 24665355 فاك�ص رقم: 24665350 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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حارث بن طالب بن �سعيد املعويل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نقطة االأ�سا�ص واالأوتاد �ص.م.م 

يعلن حارث بن طالب بن �شعيد �ملعويل �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة نقطة �لأ�شا�ش و�لأوتاد 
�ل�شركاء  لتفاق  وفقا   ،1062532 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م، 
�ملوؤرخ 2022/8/15م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 92211785 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

حمد بن نا�سر بن �سامل احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإبداع للحلول املتقدمة �ص.م.م 

يعلن حمد بن نا�شر بن �شامل �حلو�شني �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �لإبد�ع للحلول �ملتقدمة 
�ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1304564، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة 

�لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
حمافظة م�سقط

هاتف رقم: 99433355 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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اأحمد بن حمد بن عبداللـه احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قلعة املعرت�ص للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 
يعلن �أحمد بن حمد بن عبد�للـه �حلارثي �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة قلعة �ملعرت�ش للتجارة 
و�ملقاولت - ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1185025، وللم�شفي 
مر�جعــــة  �جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

�مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

هاتف رقم: 92887706 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن م�سبح بن �سعيد النعماين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سعيد بن علي النعماين وم�سبح بن علي النعماين للتجارة - ت�سامنية 

يعلن �أحمد بن م�شبح بن �شعيد �لنعماين �أنـه يقــوم بت�شفـيــة �شركة �شعيد بن علي �لنعماين 
�لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  �لنعماين  علي  بن  وم�شبح 
�لغـيــــر،  �أمــام  �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة  بالرقـم 6017878، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى 

�لعنو�ن �لآتـي:
�ص.ب: 35 ر.ب: 418

هاتف رقم: 91995672 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي
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يحيى بن خمي�ص بن �سامل احلو�سني
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النوافذ املتطورة للتجارة �ص.م.م 

�ملتطورة  �لنو�فذ  �شركة  بت�شفـيــة  يقــوم  �أنـه  �حلو�شني  �شامل  بن  خمي�ش  بن  يحيى  يعلن 
للتجارة �ش.م.م، و�مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لـتجاري بالرقـم 1101569، وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:

والية �سحار - حمافظة �سمال الباطنة
�ص.ب: 934 ر.ب: 331

هاتف رقم: 99331880 
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�سفــي

�سوغية بنت خلفان بن عزيز االأخزمية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإرادة املتميزة للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

�ملتميزة  �لإر�دة  �أنـها تقــوم بت�شفـيــة �شركة  تعلن �شوغية بنت خلفان بن عزيز �لأخزمية 
 ،1088726 بالرقـم  �لـتجاري  �ل�شجل  �أمانة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م،  و�ملقاولت  للتجارة 
�جلميــع  وعلـــى  �لغـيــــر،  �أمــام  �لت�شفـيـــة  فـي  �ل�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية 

مر�جعــــة �مل�شفـــية فـــي كافــــــة �لأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �لآتـي:
�ص.ب: 2491 ر.ب: 111
هاتف رقم: 92278641 

كمــــا تدعــــو �مل�شفـية مبوجـــب هــــذ� �لإعــــالن د�ئنــي �ل�شركــــة للتقــــدم بادعــاء�تهـــــم �شــــد 
�ل�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــد�ت �لثبوتيــة علـــى �لعنـــو�ن �ملذكــــور �أعـــاله، خــالل �شتــة �أ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذ� �لإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـية 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
امل�سفــية
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علي بن �شليمان بن �شهيل املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ج�شر بني عمر للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن علي بن �سليمان بن �سهيل املعمري ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة ج�سر بني عمر للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣٠٥٩٢٢٧، عـــن انتهاء 

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

اإبراهيم بن �شيف بن عبداللـه النوفلي
 اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح املدينة املتحدة - تو�شية

املدينـــة  �ســـروح  ل�سركــــة  امل�سفــي  ب�سفـتـــــه  النوفلي  عبداللـه  بن  �سيف  بن  اإبراهيم  يعلـن 
املتحدة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٨٥٨٩٩، عـــن انتهاء 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار احلجاب لالأزياء - ت�شامنية

يعلـن اإبراهيم بن �سيف بن عبداللـه النوفلي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركة دار احلجاب للأزياء - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٢٦٤٣٢، عـــن انتهاء اأعــمال 

امل�شفــيالت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

مزمل يزيد عبداللـه 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكون املجهول �ش.م.م

يعلـن مزمل يزيد عبداللـه ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة الكون املجهــــول �ش.م.م، وامل�سجلـــــة 
لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٥٣٩٠٧، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان 

امل�شفــيالقانونـي لل�سركة.
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حممد بن �شعود بن �شعيد البطا�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ظالل عقدا للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن حممد بن �سعود بن �سعيد البطا�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة ظلل عقدا للتجارة 
عـــن  بالرقـــم ١١٤٧٥٥٥،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - ت�سامنية،  واملقاوالت 

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

ها�شم بن حمدان بن علي الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التجهيزات ال�شناعية املتحدة �ش.م.م

يعلـن ها�سم بن حمدان بن علي الزدجايل ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة التجهيزات ال�سناعية 
انتهاء  عـــن   ،١٠٥٤٣١١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  املتحدة 

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

زاهر بن حممد بن علي ال�شباحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العو�شج االأ�شفر للتجارة - ت�شامنية

يعلـن زاهر بن حممد بن علي ال�سباحي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة العو�سج االأ�سفر للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ٦٠٨٤٦١٣، عـــن انتهاء اأعــمال 

امل�شفــيالت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

ح�شام بن زهران بن زاهر االإ�شماعيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع االإ�شماعيلي املا�شية - ت�شامنية

يعلـن ح�سام بن زهران بن زاهر االإ�سماعيلي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة م�ساريع االإ�سماعيلي 
املا�سية - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٤٢٥٠٨، عـــن انتهاء 

امل�شفــياأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
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�شيف بن عبداللـه بن �شامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة علي وماهر اأبناء عبداللـه بن �شامل املعمري للتجارة �ش.م.م

اأبناء  وماهر  علي  ل�سركــــة  امل�سفــي  ب�سفـتـــــه  املعمري  �سامل  بن  عبداللـه  بن  �سيف  يعلـن 
اأمانــــة ال�سجــــل الـتجــــاري  لــــدى  بـــن �سامل املعمــــري للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلــة  عبداللـه 

بالرقـــم ١٠٧٤١٧١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي

علي بن حممد بن �شعيد زعبنوت
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اخلليج االإقليمية - ت�شامنية
يعلـن علي بن حممد بن �سعيد زعبنوت ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة م�ساريع اخلليج االإقليمية - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٤٧٥٩٢، عـــن انتهاء اأعــمال 

امل�شفــيالت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

ح�شني بن �شامل بن عبداللـه احلميدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة وهج م�شقط للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م
يعلن ح�سني بن �سامل بن عبداللـه احلميدي ب�سفـته امل�سفــي ل�سركة وهج م�سقط للم�ساريع 
اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٩٧٥٣١، عـــن انتهاء  املتكاملة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى 

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

علي بن �شامل بن اأحمد الب�شراوي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روائع ظفار للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن علي بن �سامل بن اأحمد الب�سراوي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة روائع ظفار للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ٢١٥٩٣١٧، عـــن انتهاء 

امل�شفــياأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
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مكتب احلمداين الذهبية للتدقيق واال�شت�شارات 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تاج للتجارة �ش.م.م
تاج  ل�سركــــة  امل�سفــي  ب�سفـتـــــه  واال�ست�سارات  للتدقيق  الذهبية  احلمداين  مكتب  يعلـن 
انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٣٠٣٣٤٤،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  للتجارة �ش.م.م، 

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

طارق بن �شامل بن عبدالعزيز الروا�ش
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأر�ش اجلليد الأنظمة التكييف والتربيد �ش.م.م

يعلـن طارق بن �سامل بن عبدالعزيز الروا�ش ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة اأر�ش اجلليد الأنظمة 
التكييف والتربيد �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٩٦٦٦٢، عـــن 

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

ماجد بن �شامل بن �شعيد العي�شائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شرايا االأندل�ش للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن ماجد بن �سامل بن �سعيد العي�سائي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة �سرايا االأندل�ش للتجارة 
عـــن  بالرقـــم ١١٢٧٥٠٩،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  - ت�سامنية،  واملقاوالت 

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

علي بن حممد اللواتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التوا�شل لال�شتثمار �ش.م.م

�ش.م.م،  لل�ستثمار  التوا�سل  ل�سركــــة  امل�سفــي  ب�سفـتـــــه  اللواتي  حممد  بن  علي  يعلـن 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٠٣٤٧٣٨،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

امل�شفــيوزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
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عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأطل�ش اخلليج املتحدة �ش.م.م

يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد الدرعي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة اأطل�ش اخلليج املتحدة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٤٨٤١٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

امل�شفــيالت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

حممد بن حمود بن �شعيد اخلرو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شهباء للتوريدات الطبية �ش.م.م

يعلـن حممد بن حمود بن �سعيد اخلرو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة ال�سهباء للتوريدات 
انتهاء  عـــن   ،١١٣٢٠٣٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  الطبية 

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

علي بن �شعيد بن علي امل�شهلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شاملة الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلـن علي بن �سعيد بن علي امل�سهلي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة ال�ساملة الوطنية للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٢٠٨٧٨، عـــن انتهاء 

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

خالد بن عبدالرزاق البدري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأحمد وخالد البدري للتجارة - ت�شامنية

يعلـن خالد بن عبدالرزاق البدري ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة اأحمد وخالد البدري للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ٩٠٠٢٤٩٩، عـــن انتهاء اأعــمال 

امل�شفــيالت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
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ن�شر بن عامر بن �شعيد احل�شني
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو عامر الدولية - تو�شية

 - الدولية  عامر  اأبو  ل�سركــــة  امل�سفــي  ب�سفـتـــــه  احل�سني  �سعيد  بن  عامر  بن  ن�سر  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١٦٢١٤٧ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية، 

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

اأفراح بنت حممد بن �شامل احلرا�شية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبعاد للدواجن �ش.م.م

للدواجن  اأبعاد  ل�سركــــة  امل�سفــية  ب�سفـتها  احلرا�سية  �سامل  بن  حممد  بنت  اأفراح  تعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٦٧٩٨٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

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

عبداللـه بن �شعيد بن حمد الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية لل�شركة اخلليجية االأهلية االأولى �ش.م.م

االأهلية  امل�سفــي لل�سركــــة اخلليجية  الدرعي ب�سفـتـــــه  يعلـن عبداللـه بن �سعيد بن حمد 
انتهاء  عـــن   ،١٧٦٥٦٩٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  االأولى 

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

�شامل بن خلفان بن حميد اخلايفي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عباقرة البيان �ش.م.م

يعلـن �سامل بن خلفان بن حميد اخلايفي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة عباقرة البيان �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم ١٢٧٧٧١٣،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الباز الوطنية للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة 
الباز الوطنية للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ٤٠٧٥٠٨٠، 

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

مكتب النخبة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زهرة �شفاق�ش �ش.م.م
يعلـن مكتب النخبة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــي 
ل�سركــــة زهرة �سفاق�ش �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٧٠٩٠٢٠، 

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

مكتب احل�شافة لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات املالية واالقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة الرمي للتنمية ال�شياحية واال�شتثمار �ش.م.م

يعلـن مكتب احل�سافة لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات املالية واالقت�سادية ب�سفـتـــــه 
امل�سفــي ل�سركــــة الرمي للتنمية ال�سياحية واال�ستثمار �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة 
الكيــان  وزوال  الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٥٨٩٣١٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل 

امل�شفــيالقانونـي لل�سركة.

م�شعود بن عبداللـه بن �شامل ال�شكيلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ب�شياء الوطنية - تو�شية
امل�سفــي ل�سركــــة م�ساريع ب�سياء  ال�سكيلي ب�سفـتـــــه  يعلـن م�سعود بن عبداللـه بن �سامل 
عـــن   ،٥٠٣٣٣١٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - الوطنية 

امل�شفــيانتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
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عبداللـه بن دروي�ش بن اأحمد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منازل �شحار التجارية �ش.م.م

اأحمد البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة منازل �سحار  يعلـن عبداللـه بن دروي�ش بن 
التجارية �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٢٥٢٢٠، عـــن انتهاء 

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

حممد بن �شعيد بن عبداللـه الها�شمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو زهري العاملية للتجارة - ت�شامنية

يعلـن حممد بن �سعيد بن عبداللـه الها�سمي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة اأبو زهري العاملية 
عـــن   ،١٣٠٩١٦٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - للتجارة 

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

�شبيب بن اأحمد بن حممد البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ب�شمة ابتكار لالإن�شاءات �ش.م.م

يعلـن �سبيب بن اأحمد بن حممد البو�سعيدي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة ب�سمة ابتكار 
عـــن   ،١٢٩٣٦٤٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  للإن�ساءات 

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

عبداللـه بن حم�شن بن �شامل املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة حجر القمر الدولية للتجارة - تو�شية

يعلـن عبداللـه بن حم�سن بن �سامل املعمري ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة حجر القمر الدولية 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٧٥٢٢١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�شفــي
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عمر بن حمد بن قديح اليعقوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة اأ�شرار املرتفع للم�شاريع املتكاملة - ت�شامنية

يعلـن عمر بن حمد بن قديح اليعقوبي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة اأ�سرار املرتفع للم�ساريع 
عـــن   ،١١٦٧٩٤٦ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - املتكاملة 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شقر اجلنوب للم�شاريع املتكاملة - ت�شامنية
يعلـن عمر بن حمد بن قديح اليعقوبي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة �سقر اجلنوب للم�ساريع 
عـــن   ،١١٦٧٩٤٤ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - املتكاملة 

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

عبداللـه بن جالل بن رميم البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 
ل�شركة عبداللـه بن جالل بن رميم البلو�شي وولده للتجارة - ت�شامنية

يعلـن عبداللـه بن جلل بن رميم البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة عبداللـه بن جلل بن 
رميم البلو�سي وولده للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

امل�شفــي٨٠٤٩٧٢٦، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

مكتب اأحمد بن عبداللـه ال�شنفري للمحاماة واال�شت�شارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة زاخر الدولية �ش.م.م
يعلـن مكتب اأحمد بن عبداللــه ال�سنفري للمحاماة واال�ست�سارات القانونية ب�سفـتـــــه امل�سفــي 
ل�سركــــة زاخر الدولية �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٥٤٢١٤١، 

امل�شفــيعـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
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جنمة بنت را�شد بن خلفان احلب�شية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املا�شي للتجارة احلديثة �ش.م.م

للتجارة  املا�سي  ل�سركــــة  امل�سفــية  ب�سفـتها  بن خلفان احلب�سية  را�سد  بنت  تعلـن جنمة 
احلديثة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٢٦١٥٣١، عـــن انتهاء 

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

من�شور بن نا�شر بن علي العامري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة من�شور بن نا�شر بن علي العامري واإخوانه للتجارة - ت�شامنية

يعلـن من�سور بن نا�سر بن علي العامري ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة من�سور بن نا�سر بن 
علي العامري واإخوانه للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

امل�شفــي٥٠٢٩٨١٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.

مو�شى بن اإبراهيم بن را�شد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شما الغزيل الوطنية للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلـن مو�سى بن اإبراهيم بن را�سد البلو�سي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة �سما الغزيل الوطنية 
اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠٥٨٦٧٩،  للتجارة واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلـة لــدى 

امل�شفــيعـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
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�شليم بن مبارك بن عبود الهنائي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة �شليم بن مبارك بن عبود الهنائي - ت�شامنية

يعلـن �سليم بن مبارك بن عبود الهنائي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة �سليم بن مبارك بن عبود 

الهنائي - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٣٣٦٥٥٠، عـــن انتهاء 

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

�شعود بن علي بن حممد اله�شامي

اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة عيون احلمة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلـن �سعود بن علي بن حممد اله�سامي ب�سفـتـــــه امل�سفــي ل�سركــــة عيون احلمة للتجارة 

عـــن   ،١٠٣٧٣٢٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - واملقاوالت 

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