
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1465(                                                                            ال�سنة احلاديـة واخلم�سون  

املحتـــــــــويــات

                                                            ديوان البالط ال�سلطاين

              املرا�ســــــــم ال�سلطانيــــــة

اأمــــــر مبنــــــح و�ســــــــام.

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة 

                  وزارة الداخليــــــــة         

�سـادر فــي 2022/10/2٧ بتحديد يومي الت�سويت  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2022/182 

للفرتة  البلديــــة  املجالـــ�س  اأع�ســـاء  النتخابــات 

الثالثة.

                                                 وزارة اإلإ�سكان والتخطيط العمراين

اأحكــام  �سـادر فــي 2022/10/26 بتعديــل بعــ�س  قــــــــــــرار وزاري رقــــــــــــــم  2022/206 

التي حت�سلها  القيم والر�سوم واالأثمان  الئحــة 

وزارة االإ�سكان والتخطيط العمراين. 
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االأحــــــد 4 ربيـــع الثانـي 1444هـ                                                    املوافـــق 30 اأكتــــــوبر 2022م
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                                                          وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
االإنزال  موانئ  بتعيني   2022/10/24 فــي  �سـادر  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2022/211 
وعمليــــات التفتيـــــ�س ل�سفـــن ال�سيــد التجاريــــة 

العمانية واالأجنبية.
                          املجلـ�س اإلأعلـى للق�سـاء

�ســادر فــــي 2022/10/13 بتحديـد االخت�ســـــا�س  قــــــــــــــــــــــــــــرار رقـــــــــــــــــــــــــــم 2022/164 
املكاين للدوائر االإدارية.

بيانـــــــــــــــــــــات عامـــــــــــــــــــة 

                                            وزارة اإلأوقاف وال�سوؤون الدينية
ملخـ�س النظام االأ�سا�سـي ملوؤ�س�سة اأهايل عالية نزوى الفوق الوقفـية اخلا�سة.

اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميــــــــــــة
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات االخرتاع املمنوحة.
اإعالن ب�ساأن طلبات بـراءات االخرتاع املقبولة.

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

                               البنــك املركــــزي العمانـــي
اإعالن ب�ساأن امليزانية العمومية ربع ال�سنوية للفرتة املنتهية فـي 30/٩/2022.

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الفعوان ال�ساملة �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة حممد بن �سامل بن حممد اخلمي�سي واأخيه 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سناين للحلويات �س.م.م.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تالل العذيبة لالأعمال الرائدة �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سيل الهمبار املميزة للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سيل الهمبار للخدمات التجارية - تو�سية.



اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عفية ال�سواري للتجارة �س.م.م.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإن�ساءات االإبداعية للتجارة واملقاوالت �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلل االأوحد ال�ساملة للتجارة �س.م.م.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روابي الربميي الذهبية للتجارة �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار الروابي للتجارة - ت�سامنية.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإعمار �سنا�س اجلديدة للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول بدت للمقاوالت �س.�س.و.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املجلجل املتحدة �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع الكناري الوطنية �س.م.م.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العني الرحيمة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الب�سائر للتجارة - ت�سامنية.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإيقاع املتميز للتجارة �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مركز الفتيان الألعاب الت�سلية �س.م.م.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الفاتنة �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سي�سبان للتجارة �س.م.م.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العقاد للت�سميمات املعمارية واال�ست�سارات 

الهند�سية �س.�س.و.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنم �سور البلو�س للتجارة - تو�سية.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النباهة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التطور ملا وراء البحار �س.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االإنارة للم�ساريع �س.م.م.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة قريحة للتجارة - ت�سامنية.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روح اجلمائل للتجارة - ت�سامنية.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدين الدولية للتنمية واال�ستثمار �س.م.م.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموخ الرتاث للتجارة - ت�سامنية.

رقم 
ال�سفحة
143
143
144
144
145
145
146
146
14٧
14٧
148
148
14٩
14٩
150

150
151
151
152
152
153
153
154
154



اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة رذاذ الغينة للتجارة - ت�ضامنية.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأ�ضطورة ال�ضرادي - تو�ضية.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضليمان واإدري�ش للتجارة �ش.م.م.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الكليل الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اجلودة لتجديد االإطارات �ش.م.م.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة االأ�ضفاد للتجارة واملقاوالت - تو�ضية.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأنغام قريات للم�ضاريع ال�ضاملة �ش.م.م.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأنغام بو�ضر للم�ضاريع املتكاملة �ش.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بوابة العامل اخل�ضراء �ش.م.م.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأنظمة امل�ضتقبل - ت�ضامنية.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة نفو�ضة للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبراج البوارح احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة الطريق ال�ضحيح للحلول اللوج�ضتية �ش.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ب�ضائر القرية الذهبية - ت�ضامنية.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خفايا جرنان للتجارة - ت�ضامنية.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ملوؤ�ض�ضة درة حاب�ش للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة رمال العذيبة املتحدة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة ميا�ضي ال�ضعد للتجارة �ش.م.م.
اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خريات حارة الرحى - ت�ضامنية.

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأبو بدر الكعبي للتجارة - تو�ضية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة املركز العماين الدويل لال�ضتثمار �ش.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة روائع اأجماد �ضحار للتجارة - تو�ضية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة بحار الو�ضطى للتجارة - ت�ضامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خطوط بي�ضاء العاملية �ش.م.م.
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رقم 
ال�سفحة

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلمداين و�سريكه للم�ستلزمات الطبية 
واالأجهزة االإلكرتونية واخلدمات �س.م.م.

الهندا�سي  �سيف  بن  خمي�س  بن  خليفة  ل�سركة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة نواعم م�سقط للتجارة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور الرافدين للم�ساريع احلديثة �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأهلية ملنتجات االأملونيوم واالأخ�ساب �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدا�سيات الدولية �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل واأحمد اأبناء حممد عبداللـه الكعبي 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق املربح للتجارة واملقاوالت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سون الر�ستاق الوطنية �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبكة النجوم للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهــــاء اأعمـــال الت�سفـيــــة ل�سركـــة حممـــد بن قا�ســـم خيـــراللـه و�سريكـــه 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر وبدر للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرية لال�ست�سارات املالية �س.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحوالت امل�ستقبلية �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروابط لل�سناعات احلديدية �س.م.م.

للتجــــــــارة  احلديــــث  الوطـــــن  نبـــــع  ل�سركـــــة  الت�سفـيــــة  اأعمال  انتهــــاء  عــن  اإعــالن 
واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلناح الطائر املميز للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط للتجهيزات املتحدة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار املليا�س للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جنيب االإ�سماعيلي و�سركاه - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ك�سارة ال�سرق االأق�سى �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االحتاد للخدمات العاملية �س.م.م.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظفار لتدوير البال�ستيك �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دانة ال�سرق املتحدة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلمد للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فهد بن عبداللـه بن �سامل املعمري و�سريكه 

للمقاول - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارق الزاهية للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روان املتحدة للتجارة واملقاوالت �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوارتز للبحث والتطوير.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة ل�سناعات املواد الغذائية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط لالإبحار �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار االإبداع اخلليجية �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدولية ل�سناعة البال�ستيك �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء دملون للتجارة - ت�سامنية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساهني لوى للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بو�سا�سو للتجارة - ت�سامنية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساج الهند�سية �س.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول امليدان للتجارة - ت�سامنية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خريات خرا�سني للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجنحة الطائر الذهبي للتجارة واملقاوالت �س.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللو للنقل �س.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطري الرومي للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العوفـي واجلابري للتجارة �س.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي نا�سر حممد اليافعي واأوالده للتجارة 

واملقاوالت - تو�سية.  
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل م�سقط املتكاملة �س.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجوم االأربعة لالأعمال �س.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر ال�سلطنة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية.

رقم 
ال�سفحة
1٧1
1٧1
1٧2

1٧2
1٧2
1٧2
1٧3
1٧3
1٧3
1٧3
1٧4
1٧4
1٧4
1٧4
1٧5
1٧5
1٧5
1٧5
1٧6
1٧6
1٧6

1٧6
1٧٧
1٧٧
1٧٧



اأوامـــــــــــــــر �ساميــــــــــــة

مبنــــــــــــح اأو�سمـــــــــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )1465(

ديــوان البــالط ال�سلطانـــي

املرا�ســـم ال�سلطانيـــة

اأمـــر منــــح و�ســـام

تف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظـم - حفظـه اللـه ورعــاه - 

�آل خليفــة  بــن عي�ســـى  مبنح و�سام عمان �ملدين من �لدرجــة �لأولــى جلاللــة �مللك حــمد 

"ملك مملكة �لبحرين �ل�سقيقة"  تقدير� من لدن جاللة �ل�سلطان �ملعظم - �أعزه �للـه -

لأخيه جاللة �مللك، و�عتز�ز� بعمق �لعالقات �لأخوية �ملتينة �لتي جتمع �لبلدين و�ل�سعبني 

�ل�سقيقني.

وقـــد �سدر �أمر �ملنــح بتاريــخ 28 من ربيع �لأول 1444هـ، �ملو�فـــق 24 من �أكتوبر 2022م.
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قــــــــرارات وزاريــــــــة
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وزارة الداخلية         

 قــرار وزاري

رقــم 2022/182

بتحديد يومي الت�ضويت النتخابات اأع�ضاء املجال�س البلدية للفرتة الثالثة

ا�ستنادا اإىل قانون املجال�س البلدية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/126،

واإىل الالئحة التنظيمية النتخابات اأع�ساء املجل�س البلدي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 92/ 2022،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يجرى الت�سويت للناخبني املوجودين خارج �سلطنة عمان النتخابات اأع�ساء املجال�س البلدية 

للفرتة الثالثة يوم االأحد 18 دي�سمرب 2022م.

املــادة الثانيــــة

يجرى الت�سويت للناخبني داخل �سلطنة عمان النتخابات اأع�ساء املجال�س البلدية للفرتة 

الثالثة يوم االأحد 25 دي�سمرب 2022م.

املــادة الثالثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية.

�ضـدر فـي:   1  من ربيـع الثانـي 1444هـ

املوافـــــق: 27 من اأكتوبــــــــــــر 2022م
حمود بن في�ضل البو�ضعيدي
وزيــــــــر الداخليــــــة          
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 وزارة اإلإ�سكان والتخطيط العمراين
 قرار وزاري 

رقم 2022/206
بتعديــل بعــ�ض اأحكــام إلئحــة 

القيم والر�سوم واإلأثمان التي حت�سلها وزارة اإلإ�سكان والتخطيط العمراين 

ا�ستنادا اإلى نظام ح�ساب ال�سمان مل�سروعات التطوير العقاري ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 
رقم ٢٠١٨/٣٠،

واإلــى الالئحـــة التنفيذيـــة لنظــام ح�ســاب ال�سمــان مل�سروعــات التطويــر العقـــاري ال�ســـادرة 
بالقرار الوزاري رقم ٢٠١٩/٧٢،

واإلى إلئحة القيم والر�سوم واإلأثمان التي حت�سلها وزارة اإلإ�سكان والتخطيط العمراين 
ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم ٩٢/٢٠١6،

واإلى موافقة وزارة املالية،
وبنــاء علــى ما تقت�سيــه امل�سلحــــة العامـــــة.

تـقـــرر

املــادة اإلأولـــــى
ي�ستبـــدل بنــــ�ص البنـــد )٢( مــــن امللحـــق رقـــم )١٢( املرفـــق بالئحة القيم والر�سـوم واإلأثمـان 

التي حت�سلها وزارة اإلإ�سكان والتخطيط العمراين امل�سار اإليها، الن�ص اإلآتي: 

املالحظاتالر�سـم بالريــال العمانــيالبيــــانم

-)٢٠٠( مائتانترخي�ص م�سروع تطوير عقاري٢

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

�سـدر فـي: ٣0 من ربيــــع اإلأول ١٤٤٤هـ
املـوافــــق: 26 من اأكتوبـــــــــــــر 2022م 

د. خلفان بن �سعيد بن مبارك ال�سعيلي
وزيــــر اإلإ�سكــــان والتخطيـــــط العمرانــــي
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وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
قرار وزاري

رقم 2022/2١١
بتعيني موانئ اإلإنزال وعمليات التفتي�ش

 ل�سفن ال�سيد التجارية العمانية واإلأجنبية

اتفاقية  اإلـى  ب�ســاأن ان�سمام �سلطنــة عـمان  ال�سلطاين رقـم 2013/26  املر�سوم  اإلى  ا�ستنادا 
التدابري التي تتخذها دولة امليناء ملنع ال�سيد غري القانوين دون اإبالغ ودون تنظيم وردعه 

والق�ساء عليه،
واإلى قانون الرثوة املائية احلية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/20،

واإلى القرار الوزاري رقم 2021/16 بتعيني بع�ش املوانئ لالإنزال وعمليات التفتي�ش ل�سفن 
ال�سيــد األأجنبيــة،

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

املــادة اإلأولـــــى
العمانيــة  التجاريــة  التفتيــ�ش على �سفــن ال�سيد  األآتيــة لالإنـــزال وعمليـــات  املوانـئ  تعني 

واألأجنبية التي تطلب األإذن لدخول موانئ �سلطنة عمان: 
1- ميناء �ساللة.
2- ميناء الدقم.

3- ميناء ال�سيد البحري فـي الدقم.

املــادة الثانيــــة
يلغى القرار الوزاري رقم 2021/16 امل�سار اإليه.

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

�سـدر فـي: 2٨/ ٣ /١444هـ

املوافـــــق: 2022/١0/24م
د . �سعـــود بــن حمـــود بــن اأحمــد احلب�ســي
وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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 املجلـ�س الأعلـى للق�ضـاء
قــرار 

رقـم 2022/164 

ا�ستنادا اإىل قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90،

واإىل قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/29،

واإلــى املر�سومــني ال�سلطانيــني رقمــي 2006/61 و 2010/118 باإن�ســاء دائرتــني ابتدائيتني 

ملحكمة الق�ساء الإداري فـي �ساللة و�سحار،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2022/35 ب�ساأن تنظيم اإدارة �سوؤون الق�ساء،

وبناء على ما تقت�سيه م�سلحة العمل.

تـقـــرر
املــادة الأولـــــى

يحدد الخت�سا�ص املكاين للدوائر الإدارية البتدائية وال�ستئنافية على النحو الآتي:

- الدائرة الإدارية ال�ضتئنافية مبحكمة ال�ضتئناف مب�ضقط:
يكون نطاق اخت�سا�سها جميع حمافظات ال�سلطنة.

- الدائرة الإدارية البتدائية باملحكمة البتدائية مب�ضقط:
يكون نطاق اخت�سا�سها حمافظات م�سقط، الداخلية، جنوب الباطنة، �سمال ال�سرقية، 

جنوب ال�سرقية، والو�سطى.

- الدائرة الإدارية البتدائية باملحكمة البتدائية ب�ضاللة:
يكون نطاق اخت�سا�سها وليات حمافظة ظفار.

- الدائرة الإدارية البتدائية باملحكمة البتدائية ب�ضحار:
يكون نطاق اخت�سا�سها حمافظات �سمال الباطنة، م�سندم، الربميي، والظاهرة.

املــادة الثانيــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من اأكتوبر 2022م.

�ضـدر فـي: 17 من ربيع الأول 1444هـ
املوافـــــق: 13 من اأكتوبـــــــر 2022م

محمد بن �ضلطان بن حمود البو�ضعيدي
نائــــــب رئيـــــ�ص المجلـــــ�ص الأعلـــــى للقـ�ســــــاء
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بيـــــــانــــات عــــــامــــــة 

اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1465(

وزارة األأوقاف وال�ش�ؤون الدينية

ملخـ�ص النظام األأ�شا�شـي 

مل�ؤ�ش�شة اأهايل عالية نزوى الف�ق ال�قفـية اخلا�شة

متهيـــــــد
تـم تاأ�ســي�س هــذه املوؤ�س�سـة وفقا الأحكـــام قانــــون الوقــــف رقم 2000/65، والئحتـــه التنفـيذيــة 
ال�سـادرة مبوجب القرار الوزاري رقم 2001/23، واملعدلـــة بالقرار الــوزاري رقم 2015/633 

والقرار الوزاري رقم 2018/2، واأحكام هذا النظام االأ�سا�سي، وفقا للبنود التالية:

الف�شـــل األأول

التعريفــــات

املــادة ) 1 (
فـي تطبيق اأحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

الــــــــــــــ�زير: وزير االأوقاف وال�سوؤون الدينية.

الــــــــــــ�زارة: وزارة االأوقاف وال�سوؤون الدينية.
امل�ؤ�ش�شـــــــــة: موؤ�س�سة اأهايل عالية نزوى الفوق الوقفـية اخلا�سة.

الدائــــــــــرة: دائرة االأوقاف وبيت املال.
املجلــــــــــــ�ص: جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة.

امل�ؤ�شـــــــــــ�ص: اأهايل عالية نزوى الفوق.
ال�اقـــــــــــف: ا�سم الواقف )املوؤ�س�سات الوقفـية اخلا�سة(.

وكيل ال�قف: ال�سخ�س اأو املجل�س الذي مت تعيينه من الواقف اأو الوزارة.

الف�شــل الثانـــي

اإن�شــــاء امل�ؤ�ش�شــــة

املــادة ) 2 (
ا�سم املوؤ�س�سة: موؤ�س�سة اأهايل عالية نزوى الفوق الوقفـية اخلا�سة.
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املــادة ) 3 (
مركز املوؤ�س�سة الرئي�سي: يكون مركز املوؤ�س�سة الرئي�سي ومقرها القانوين فـي حمافظة الداخلية، 

والية نزوى، ب�سلطنة عمان، ويجوز للمجل�س اأن ين�سئ لها فروعا فـي اأنحاء �سلطنة عمان 

وفقا للقوانني واللوائح املنظمة.

املــادة ) 4 (
مدة املوؤ�س�سة: تكــــون مـــــدة املوؤ�س�ســــــة )غري حمدودة( وتبــــداأ مــــن تاريــــخ ن�ســــر قيدهـــــا فـي 

اجلريدة الر�سمية.

اأغـــرا�ص امل�ؤ�ش�شـــة

املــادة ) 5 (
تتمثـــل االأغـــــرا�س التـــي تاأ�س�ســـت مــن اأجلهــــا املوؤ�س�ســــة فـي اإدارة وتثميـــر اأمــــوال االأوقــــاف 

فـيمــا يلـــي:

اإحياء �سنة الوقف وجتديده من خالل م�سروعات ذات اأبعاد تنموية.  - 1

تلبية احتياجات اأهايل الوقف فـي املجاالت اخلدمية املختلفة.  - 2

اإدارة اأمــوال الوقف وا�ستثمارها مبا ي�سمن امل�ساركة االأهليــــة فـي كـل مـــا مـــن �ساأنــــه   - 3

املحافظة على اأ�سوله.

التثميــــــر الوقفــــــي فـــي املجــــاالت العقاريــــــة اأو ال�سناعيــــــة اأو الزراعيـــــة وغريهــــــا   - 4

من املجاالت وفقا ل�سوابط ال�سريعة االإ�سالمية فـي الوقف وتثمريه وتاأجريه.

راأ�ص مــال امل�ؤ�ش�شـــة

املــادة ) 6 (
يكـون راأ�س مال املوؤ�س�سة )6000000( �ستة ماليني ريال عماين نقديا وعينيا.

املــادة ) 7 (
تكون امل�ساهمة العينية فـي راأ�س املال وفقا لقيمتها العادلة املحددة بطلب اإن�ساء املوؤ�س�سة.
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الف�شل الثالث

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة

املــادة ) 8 (
يتولى اإدارة املوؤ�س�سة جمل�س موؤلف من )5( خم�سة اأع�ساء )يجب اأال يقل عدد اأع�سائه عن )5( 
وال يزيـــد علــى )7( مبن فـيهــم الرئي�س( يتم تر�سيحهم مبعرفة الواقف اأو وكيــل الوقف، 

وي�سدر قرار بتعيني املجل�س من الوزير.

املــادة ) 9 (
تكـــون مـــدة عمـــل املجلــ�س )3( ثالث �سنوات ميالدية من تاريـــخ التعيـــني، وجتـــدد بقـــرار 

من الوزير لفرتة اأو فرتات اأخرى مماثلة.

املــادة ) 10 (
ي�سرتط فـي ع�سو املجل�س ما يلي:

اأن يكـون ح�سن ال�سرية وال�سلوك، ومل يثبت احلكم عليه بعقوبة جنائية اأو جرمية   - 1
خملة بال�سرف اأو االأمانة، ما مل يكـن قد رد اإليه اعتباره.

اأال يقل عمره عن )25( خم�س وع�سرين �سنة.  - 2

اأن تتوافر لديه خربة فـي االإدارة واال�ستثمار.  - 3

اأال يكون ع�سوا فـي جمل�س اإدارة موؤ�س�سة وقفـية اأخرى.  - 4

اأال يكــــون ع�ســـوا فـي جملـــ�س اإدارة �سركــة اأو موؤ�س�ســة مناف�سـة اإال اإذا متــت املوافقــة   - 5
على ذلك من قبل اأع�ساء املجل�س االآخرين والوزارة.

املــادة ) 11 (
على املجل�س فور تعيينه من قبل الوزير، اأن ينتخب من بني اأع�سائه رئي�سا ونائبا للرئي�س، 
وميثل رئي�س املجل�س املوؤ�س�سة اأمام الق�ساء واأمام الغري، ويقوم نائب الرئي�س مقام الرئي�س 

عند غيابه.
كما يجب على املجل�س تعيني اأمني لل�سر فـي اأول اجتماع له.

-21-



اجلريدة الر�سمية العدد )1465(

املــادة ) 12 (
يجتمع املجل�س بدعوة من رئي�سه اأو من يحل حمله )4( اأربع مرات على االأقل فـي ال�سنة، 
ويجـــوز دعوتــــه لالنعقاد كلمـــا اقت�ســت احلاجــة اإلـــى ذلك، وال يكـــون االجتمـــاع �سحيحـــا 
اإال بح�سـور اأغلبيــة اأع�سائه، على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبـــه فـي حــال غيابــه، 
وت�ســدر القــرارات باأغلبيـــة االأ�ســوات، وعند الت�ساوي يرجح اجلانـــب الـــذي منـــه الرئيـــ�س 

اأو من يحل حمله.
تتم الدعوة النعقاد اجتماع املجل�س مبوجب اإخطارات كتابية توجه اإلى االأع�ساء بالربيد 
العــادي اأو عــن طريــق الربيــد االإلكرتونـــي امل�سجل لدى املوؤ�س�ســـة، اأو ت�سلــم اإليهــم باليـــد 
باأ�سبوع على االأقل، مت�سمنة مكان وزمان االنعقاد وجدول  قبل املوعد املحدد لالجتماع 

االأعمال، ويجوز تق�سري املدة فـي حال ال�سرورة.

املــادة ) 13 (
يحدد املجل�س �سالحيات التوقيع عن املوؤ�س�سة وفقا للوائح الداخلية.

املــادة ) 14 (
يجب اأن يدرج فـي �سجل قيد املوؤ�س�سة اأ�سماء رئي�س املجل�س ونائب الرئي�س واأع�ساء املجل�س 
وكــــذلك اأ�سمــــاء مـــن لهــــم �سالحيات التوقيــع املخولة لكـــل منهــم خالل )10( ع�ســـرة اأيـــام 

عمــل من تاريخ تعيينهم.

املــادة ) 15 (
يجب على املجل�س و�سع اأنظمة داخلية لتنظيم اإدارة املوؤ�س�سة واأعمالها و�سوؤون العاملني بها.

املــادة ) 16 (
حتتفظ املوؤ�س�سة فـي مقرها الرئي�سي ب�سجل الأع�ساء املجل�س ي�ستمل على البيانات التالية:

- اال�سم الكامل.

- عنوان ال�سكن.

- املهنة اأو الوظيفة.

- اأي تفا�سيل منا�سبة اأخرى.
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املــادة ) 17 (
يجوز لل�سخ�س االعتباري الذي ميثله ع�سو املجل�س اأن ينيب عنه �سخ�سا اآخر من التابعني 

له حل�سور اأي اجتماع والت�سويت بالنيابة عنه. 
كما يجوز الأي ع�سو اأن ينيب عنه ع�سوا اآخر من اأع�ساء املجل�س، وال يجوز لع�سو املجل�س 
اأن ينوب عن اأكرث من ع�سو واحد. وفـي جميـــع االأحــوال، يجب اأن تكــون االإنابــة خا�سـة 

ومكتوبة.

املــادة ) 18 (
علـــى املجلـــ�س تعيــــني اأمني لل�ســـر فـي اأول اجتمــاع لـــه، وال يجــــوز اأن يقـــل عـــدد اجتماعــــات 
جملـــ�س االإدارة عن )4( اأربعـــة اجتماعـــات فــــي ال�سنـة فـي اأي حال مــــــن االأحوال، واأن يكـون 

بني كل اجتماعني )4( اأربعة اأ�سهر على االأكرث.

املــادة ) 19 (
تثبت مداوالت املجل�س وقراراته فـي حما�سر وتدون فـي �سجل خا�س يوقعه جميع احل�سور.

املــادة ) 20 (
اإذا تغيــب ع�ســو مــن اأع�ســاء املجلــ�س عن ح�سور )3( ثالثــة اجتماعــات متتاليـة ولــم يعـــني 

ع�سوا اآخر ينوب عنه فـي ح�سور اأي من تلك االجتماعات، فـيعترب م�ستقيال.

املــادة ) 21 (
اإذا خال مكان ع�سو املجل�س، على الواقف اأو وكالئه اأو اأو�سيائه، تر�سيح من ي�سغل مكانه، 

ب�سرط اأن يكون م�ستوفـيا لل�سروط املقررة لع�سوية املجل�س.

املــادة ) 22 (
تنتهي الع�سوية باملجل�س وفقا لالآتي:

1 - الـوفــاة.
2 - االن�سحاب اأو اال�ستقالة.

3 - اإذا حكم عليه بعقوبة جنائية فـي جرمية خملة بال�سرف اأو االأمانة.
4 - اإذا عزل بقرار من الوزير، اأو بحكم من املحكمة ال�سرعية.

5 - اإذا حكم باإفال�سه.
اإذا اأ�سبح غري �سالح لع�سوية املجل�س وفقا اإلى نظام اأو تعليمات �سارية فـي ال�سلطنة.  - 6

اإذا ثبت للمجل�س اأنه قد اأخل بواجباته بطريقة ت�سر مب�سلحة املوؤ�س�سة.  - 7
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املــادة ) 23 (
ملمار�سة  الالزمة  االإجراءات  واتخاذ  القرارات  واإ�سدار  ال�سالحيات،  كافة  للمجل�س  يكون 

املوؤ�س�سة اخت�سا�ساتها وحتقيق اأهدافها، وب�سفة خا�سة ما ياأتي:

- ر�سم ال�سيا�سة واالأهداف العامة للموؤ�س�سة ومتابعة تنفـيذها وفق ما جتيزه ال�سريعة 
االإ�سالمية.

- اإعداد اللوائح املتعلقة ب�سري العمل باملوؤ�س�سة وما يخ�س ال�سوؤون االإدارية واملالية 
والنظم االأخرى الالزمة لتحقيق تلك ال�سيا�سة واالأهداف ومتابعة تنفـيذها.

- اإقرار املوازنة ال�سنوية لتمويل اأن�سطة املوؤ�س�سة خدمة الأهدافها.

- تعيني الكـوادر الوظيفـية وحتديد خم�س�ساتهم واخت�سا�ساتهم و�سالحياتهم بعد 
ا�ستكمال االإجراءات مع الوزارة.

- تر�سيـــح اأحــــد املكـاتـــب املحا�سبيــــة املعتمدة بال�سلطنــة للعمــــل كمدققـــني خارجيـــني 
لتدقيق ح�سابات املوؤ�س�سة.

- تعيني اأحد مكـاتب املحاماة املعتمدة بال�سلطنة حمامني للوقف.

- تعيني اأمني �سر للمجل�س م�سوؤول عن حما�سر اجتماعاته ومتابعة تنفـيذ القرارات 
املتخذة من قبله.

- اإدارة وا�ستثمــار اأمـــوال املوؤ�س�سة الوقفـية النقدية والعينيـــة واملحافظـــة علــى اأمــــالك 
املوؤ�س�سة ورعايتها.

- اتخاذ التدابري الالزمة ل�سيانة االأوقاف العينية والعمل على تطويرها وحت�سني 
ريعها.

 - االحتفاظ بال�سجالت والدفاتر الالزمة مبقر املوؤ�س�سة الرئي�سي، ومنها:

- �سجالت لقيد جميع االأموال املوقوفة �سواء كانت عقارية اأم منقولة اأم نقدية.

- حما�سر جل�سات املجل�س.

- دفاتر ح�سابات االإيرادات وامل�سروفات والتربعات موؤيدة بامل�ستندات املعتمدة.

تــرى  اأخــرى  �سجالت  واأي  باملوؤ�س�سة،  والعاملـــني  املجلـــ�س  اأع�ســـاء  �سجــــالت   -
الــوزارة وجوب االحتفاظ بها.
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تقدمي ح�ساب ختامي وميزانية عمومية وتقرير معتمد بنتيجة اأعمالها ال�سنوية   -
اإلى الــوزارة، وذلك مــن مراقـــب ح�سابــات يتم تعيينــــه عـــن طريـــق الــــوزارة وتلتـــزم 

املوؤ�س�سة باأتعابه.

وفـــــق  اأخـــرى  وقفـيـــة  موؤ�س�سات  اأو  موؤ�س�سة  مـع  الوقفـيـــة  املوؤ�س�ســة  دمــــج  طلـــب   -
االأوقــاف،  لقانون  املعدلة  التنفـيذية  الالئحة  من   )49( باملـــادة  املحددة  ال�سروط 

�سريطـة موافقة كـافة اأع�ساء املجل�س.

التحقق من التزام ال�سوابـــط ال�سرعية الالزمـة فـي اإدارة وا�ستثمــار اأمـــوال املوؤ�س�سة   -
الوقفـية.

اأن�سئت  التي  اأهدافها  لتحقيق  بها  والرقي  الوقفـية  املوؤ�س�سة  تطويــــر  علــى  العمل   -
الأجلها.

االأوقاف  قانون  مع  يتوافق  مبا  والتنفـيذية  واملالية  االإدارية  باملحددات  االلتزام   -
والئحته التنفـيذية، وما مت اإقراره بالنظام االأ�سا�سي للموؤ�س�سة الوقفـية.

ت�سليم جميع االأموال وال�سجالت واملوجودات اخلا�سة باملوؤ�س�سـة الوقفـية اإلـى جمل�س   -
املحا�سبة  دائرة  اإلى  ت�سليمها  اأو  حله،  اأو  املجل�س  تغييــر  حال  فـــي  اجلديد  االإدارة 

بديوان عام الوزارة.

اعتماد �سيا�سة ال�سالحيات.  -

عقد القرو�س مع �سناديق وموؤ�س�سات التمويل احلكومي واملوؤ�س�سات اخلا�سة.  -

وح�سب  املوؤ�س�ســـة  حاجـــة  ح�سب  تعيينهــــا  يرتئــــي  التي  اللجـــان  مـــن  عــدد  ت�سكيل   -
ظروفها للقيام باأعمال حمددة يعينها جمل�س االإدارة من حني الآخر.

املــادة ) 24 (
ال يحـــق لرئيـ�س واأع�ساء املجل�س اأو من يخلفه وورثتهم اأي حق فـي متلك اأموال املوؤ�س�سة 
اأو االأوقــاف التـــي تخ�ســع الإدارتها، كمـــا ال يحــق لهم ا�ستخـــدام تلك االأ�ســـول مل�سلحتهـــم 

ال�سخ�سية �سواء كان ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة.

املــادة ) 25 (
اللجان  اأو  بالكامل،  املجل�س  اأمام  تكون م�سوؤولة  تنفـيذية  اإدارة  تعيني  املجل�س  يجب على 

املنبثقة عنه مبوجب عقود ت�سمن حقوقهم وواجباتهم.
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املــادة ) 26 (
متار�س االإدارة التنفـيذية م�سوؤولياتها و�سالحياتها وفق هيكل تنظيمي يعتمد من املجل�س، 
يتم فـيه حتديد م�سوؤوليات و�سالحيات كل اأع�ساء االإدارة التنفـيذية، كما يجب اأن ي�سدق 

املجل�س على تفوي�س منظم يكون اإطارا للم�سوؤوليات وال�سالحيات امل�سار اإليها.

املــادة ) 27 (
يتعني على االإدارة التنفـيذية اال�ستجابة الكافـية واملنا�سبة لطلبات املجل�س وجلانه بغر�س 

و�سع �سيا�ساته مو�سع التنفـيذ وتكون االإدارة م�سوؤولة جتاه املجل�س عن ذلك.

املــادة ) 28 (
تلتــزم املوؤ�س�ســة بجميـــع االأعمال التي يقوم بها جملـــ�س اإدارتهـــا ورئيـــ�س جملــ�س اإدارتهـــا 
با�سم  يعملون  كانوا  املفو�سون متى  الوكالء  اأو  فـيها  التنفـيذيون  وامل�سوؤولون  ومديروها 

املوؤ�س�سة و�سمن �سالحياتهم. 
ويحق للغري بح�سن النية اأن يفرت�س اأن اأي عمل يقوم بـــه املجل�س اأو رئيــ�س املجل�س اأو اأي 
مــــن هـوؤالء فـــــي �سيــــاق مزاولــــة املوؤ�س�ســــة اأعمالهـــــا، هو من �سمــن ال�سالحيـــات املخولـــة 
اإلــى هوؤالء االأ�سخا�س، واأنها تلزم املوؤ�س�سة ما لـــم يكــن احلد من �سالحياتهم مدرجا وفق 

النظام املعتمد.

املــادة ) 29 (
منهم  كل  مب�سوؤولية  االإخالل  دون  ت�سامنية  م�سوؤولية  م�سوؤولني  املجل�س  اأع�ساء  يكون 
ال�سخ�سية اأو بامل�سوؤولية اجلنائية ملا يرتكبونه من اأعمال باملخالفـة الأحكام قانون االأوقاف 
والئحته التنفـيذية، اأو عما يرتتب على عدم القيام باخت�سا�ساتهم واأدى ذلك لالإ�سرار 

باملوؤ�س�سة.
اإذا ترتبت امل�سوؤولية عمال بالفقرة ال�سابقة، يعود للمحكمة املخت�سة اأن جتعل كال من االأع�ساء 
املذكوريــــن م�ســـوؤوال عن جميع االأ�سرار اأو عن جـــزء منهــا وفقا ملا ترتئيـــه املحكمــة بالنظــــر 

اإلى ظروف الق�سية.
تكون باطلة وكاأنها مل تكن االأحكام اأو الن�سو�س التي تق�سي باحلد من م�سوؤوليـــة اأع�ساء 
جملــــ�س االإدارة، ويرتتـــب على املوؤ�س�ســـة اأن تعيـــد اإلى اأي ع�ســـو من اأع�ساء املجل�س تكاليـــف 
اأي دعــــوى مدنيــــة اأو جزائية يتعر�س لها بحجة اأن م�سوؤوليته ترتبت عن اأعمال قـام بها 

فـي اإدارة املوؤ�س�سة فـي حالة �سدور حكم نهائي فـي هذه الدعوى يعفـيه من امل�سوؤولية. 
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الف�شــــل الرابـــع

ح�شابـات امل�ؤ�ش�شـة ومراقبـــ� احل�شابـــات

املــادة ) 30 (
تكون م�سادر متويل املوؤ�س�سة من خالل االآتي:

- االأموال املخ�س�سة من الواقف اأو املوؤ�س�س.
يجوز قبول التربعات وال يجوز جمع االأموال.

املــادة ) 31 (
تــــودع اأمــــوال املوؤ�س�ســـة فـــي ح�ســـاب خا�س با�سمها لدى اأحد امل�سارف االإ�سالمية املعتمدة 
فــــي ال�سلطنــــة مـــع اإخطـار الوزيــــر بـــذلك كتابــــة، وال يجـــوز تغييـــر امل�ســرف اأو احل�ســـاب 

اإال مبوافقة الوزير.

املــادة ) 32 (
تقوم املوؤ�س�سة باإعداد دفاتر ح�سابات �سحيحة تبني مركزها املايل ب�سكل يتفق واالأ�سول 
االإ�سالمية  املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  لدى  عليها  املتعارف  املحا�سبية 
)AAOIFI( وحتفظ هذه الدفاتر فـي املركز الرئي�سي للموؤ�س�سة اأو فـي املكان اأو االأمكنة 

التي يراها املجل�س مالئمة. ويجب اأن تبني هذه الدفاتر على االأخ�س ما يلي:
جميـــع املبالـــغ النقديـــة التـــي ا�ستلمتها اأو �سرفتها املوؤ�س�سة واأوجــه هـــذا اال�ستـــالم   -

اأو ال�سرف.
- جميع معامالت املوؤ�س�سة.

- اأ�سول والتزامات املوؤ�س�سة.

املــادة ) 33 (
يكون للموؤ�س�سة مراقب ح�سابات ير�سحه املجل�س بتو�سية من جلنة التدقيق. وتكون هذه 
التو�سية مرفقة بالعر�س املقدم من املدقق اخلارجي، ويتم تعيني املدقق اخلارجي مبوجب 
قرار �سادر عن الوزارة وملدة )3( ثالث �سنوات قابلة للتجديد، ويحدد ذلك القرار اأتعاب 

املدقق اخلارجي.
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املــادة ) 34 (
يكون مراقبو احل�سابات من بني اأحد مكاتب التدقيق املرخ�س لها بذلك قانونا واملعتمدة 
من قبل الهيئة العامة ل�سوق املال، ويجب اأن يكون مراقبو احل�سابات م�ستقلني عن املوؤ�س�سة، 
فال يجوز اأن يكونوا من املوؤ�س�سني اأو مـــن اأع�ســـاء املجلـــ�س اأو موظفـي املوؤ�س�ســة اأو اجلهـــات 

التابعني لها، اأو التي لهم بها عالقة.

املــادة ) 35 (
يحـــق ملراقبــــي احل�سابـــــات فـي كـــل وقت اأن يفح�ســـوا جميــــع دفاتـــر املوؤ�س�ســــة و�سجالتهــــا 
التــي يرونهـــا �سرورية حل�سـن تنفـيــذ  املعلومـــات  وم�ستنداتها، واأن يح�سلــوا على جميــع 
مهامهم، وعلى املراقبني اأن يتحققوا من اأن قائمة املركز املايل وقائمة االأرباح اأو اخل�سائر 
مطابقة لدفاتر و�سجالت املوؤ�س�سة، واأن هذه الدفاتر وال�سجالت مت اإعدادها وفق االأ�سول 
املحا�سبيـــة املتعـــارف عليها لــدى هيئـــة املحا�ســـبة واملراجعة للموؤ�س�ســـات املاليــة االإ�سالميـــة 
لها  التابعة  واجلهات  املوؤ�س�ســة  اإلى  يقدموا  اأن  احل�سابات  ملراقبي  يجوز  وال   )AAOIFI(
فـي حيادهم  توؤثر  قد  والتي  املراجعة،  اأعمال  ا�ست�سارية ال تدخل �سمن  اأو  فنية  خدمات 

وا�ستقالليتهم.

املــادة ) 36 (
على مراقبي ح�سابات املوؤ�س�سة االإبالغ عن املخالفات املكت�سفة اأو امل�سكوك فـيها للمجل�س، 

وفـي حال كون املخالفة ج�سيمة، عليهم تزويد الوزارة بن�سخة من التقرير املعد لذلك.

املــادة ) 37 (
يقدم مراقبو احل�سابات اإلى املجل�س تقريرا وفق االأ�سول املحا�سبية املتعارف عليها لدى 
هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية )AAOIFI( يبني فـيه ب�سفة خا�سة 
االأرباح  وح�ساب  امليزانية  كانت  اإذا  فـيما  وراأيهم  االأرباح،  وتوزيع  للموؤ�س�سة  املايل  املركز 
وفقا  التجارية  اأن�سطتها  ونتائج  املايل  املوؤ�س�سة  مركز  تعك�س  للوزارة  املقدمة  واخل�سائر 
لالأ�سول املحا�سبية املتعارف عليها. وعلى مراقبي احل�سابات اأن ي�سمنوا فـي تقريرهم اأي 
تغيري طراأ فـي املبادئ املحا�سبية التي اتبعت فـي اإعداد قائمة املركز املايل وقائمة االأرباح 
اأو اخل�سائر منذ ال�سنة املا�سية. اإذا مل يقدم تقرير مراقبي احل�سابات اإلى املجل�س، اأو اإذا 
كان غري مطابق ملا تفر�سه هذه املادة، فاإن قرار املجل�س القا�سي بالت�سديق على احل�سابات 

ي�سبح باطال.
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املــادة ) 38 (
اإن مراقبي احل�سابات م�سوؤولون جتاه املوؤ�س�سة والغري عن االأ�سرار الناجتة عن اأي غ�س 

اأداء مهامهم، وهم م�سوؤولون جتاه املوؤ�س�سة عن االأ�سرار الناجتة عن عدم  يرتكبونه فـي 

قيامهم مبهامهم املهنية والفنية ب�سكل واف.

املــادة ) 39 (
تبداأ ال�سنة املالية للموؤ�س�سة فـي اليوم االأول من �سهر يناير، وتنتهي فـي احلادي والثالثني 

من �سهر دي�سمرب من كل �سنة، وي�ستثنى من ذلك ال�سنة املالية االأولى التي تبداأ من تاريخ 

ن�سر هذا النظام وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من ال�سنة نف�سها.

املــادة ) 40 (
يجب على املجل�س اأن يعد البيانات املالية للموؤ�س�سة خالل )3( ثالثة اأ�سهر من نهاية ال�سنة 

املالية بعد تدقيقها من قبل مراقبـــي ح�سابـــات املوؤ�س�ســة، ويجب اأن يت�سمن البيـــان �سرحــــا 

وافـيــــا الأهــــم بنـــود االإيــــرادات وامل�سروفات خـــالل ال�سنـــة املالية، كمـــا يعـــد املجلـــ�س تقريـــرا 

عن اأعمال املوؤ�س�سة لل�سنة املالية املنتهية، وتر�سل ن�سخ من جميع البيانات املقدمة اإلى الوزارة.

املــادة ) 41 (
علــى املوؤ�س�ســـة اأن ت�سع ملخـــ�س االأهـــداف اخلـــا�س بهــا على املوقع االإلكرتونـي، ويتـــرك 

للمجل�س حق ال�سماح باإمكانية عر�س النظام االأ�سا�سي.

املــادة ) 42 (
يقت�ســـر عـــمل املوؤ�س�ســـة علـــى مـــا جاء حتديده فـي املادة )5( من هذا النظام دون التدخل 

فـي االأمور ال�سيا�سية اأو املذهبية اأو احلزبية اأو النعرات القبلية.

الف�شــل اخلامـــ�ص
دمـــج وحــل امل�ؤ�ش�شــة

املــادة ) 43 (
يجوز دمج املوؤ�س�سة بعد موافقة الوزير اإذا توافرت ال�سروط االآتية:
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1 - متاثل اأغرا�س واأن�سطة املوؤ�س�ستني اأو املوؤ�س�سات الوقفـية.

تعــذر قيــام املوؤ�س�سة بتنفـيذ االأغرا�س التي اأن�سئت من اأجلها، ويتم دمج املوؤ�س�ستني   - 2
اأو املوؤ�س�ســات الوقفـيــة عن طريـــق ال�ســم، بنقل الذمة املاليــة ملوؤ�س�ســة اأو موؤ�س�سات 
وقفـيــة اإلــى موؤ�س�ســة وقفـيــة اأخـــرى، اأو عن طريق املزج بتاأ�سي�س موؤ�س�ســة وقفـيـــة 

واحدة توؤول اإليها ذمة املوؤ�س�ستني اأو املوؤ�س�سات الوقفـية.

املــادة ) 44 (
حتل املوؤ�س�سة الوقفـية الأي �سبب من االأ�سباب التالية:

حلول االأجل املعني للموؤ�س�سة اأو حتقق اأي حدث ي�ستوجب احلل ويكون من�سو�سا   -
عليه فـي عقد تاأ�سي�س املوؤ�س�سة اأو نظامها.

حتقيق الغاية التي اأ�س�ست من اأجلها املوؤ�س�سة اأو ا�ستحالة حتقيق هذه الغاية.  -

اإفـــال�س املوؤ�س�ســـة اأو خ�ســـارة كامـــل راأ�سمالهـــــــا اأو معظمــــــــه اإذا حالـت هــــذه اخل�ســــارة   -
دون ا�ستعمال ما تبقى من راأ�س املال ا�ستعماال جمديا.

- اتفاق جمل�س االإدارة مع الوزارة على حل املوؤ�س�سة الوقفـية.

اأي طرف ذي م�سلحة،  بناء على طلب  املوؤ�س�سة  املخت�سة بحل  املحكمة  اإذا ق�ست   -
ومــــن اأجـــل اأحــد االأ�سبــــاب ال�سالفـة الذكـــر، اأو مـــن اأجل اأي �سبب اآخر يحــد جديــا 

من اإمكانية املوؤ�س�سة من حتقيق غايتها.

املــادة ) 45 (
يحظر على املوؤ�س�سة ما يلي:

الدعوة اإلى جمع االأموال والتربعات والهبات.  -

اال�ستغال بال�سيا�سة اأو التدخل فـي اخل�سومات املذهبية والتكتالت القبلية الفئوية.  -

ممار�سة ن�ساط غري وارد فـي نظامها االأ�سا�سي اأو فتح فروع اأخرى لها اأو نقلها اإلى   -
اأو الدخول فـي م�ساربات مالية  اأو دجمها فـي موؤ�س�سة وقفـية اأخرى،  اآخر،  مكان 
غري �سرعية، اأو احل�سول على اأموال من جهات اأجنبية، اأو اإر�سال اأموال الأي جهة، 

اإال بعد موافقة الوزارة واجلهات املخت�سة.
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اإنفـــاق �ســــيء من اأموالـــها فـيمــا ال يحقــق اأهـــداف املوؤ�س�ســة، اأو االإ�سهــام فـي متويـــل   -

جماعات اإرهابية، اأو الدخول فـي م�ساربات يرتتب عليها غ�سل االأموال.

تعيــني كــل من تثبــت م�سوؤوليته من اأع�ساء املجل�س عن وقــوع املخالفـــات التــي اأدت   -

اإلى حل املوؤ�س�سة للعمل فـيها باأجر.

املــادة ) 46 (

تطبق اأحكام قانون االأوقاف رقم 2000/65 والئحته التنفـيذية ال�سادرة بالقــرار الوزاري 

رقــــم 2001/23 وتعديالتهــــا ال�ســــادرة بالقرار الوزاري رقم 2015/633 والقـــرار الوزاري 

رقم 2018/2، واأي قواعد اأو تعليمــات ت�ســـدر من الوزارة فـيما مل يرد ب�ساأنـــه نـــ�س خــــا�س 

فـي هذا النظام.

فـي حالــــة �سـدور اأي قـــرارات اأو ت�سريعـــات الحقـــة اأو �سدور تعديل على اأي قانون يوؤثر 

على هذا النظام االأ�سا�ســي يجب اأن يتم تعديل هذا النظام ويقـــراأ ويفـــ�سر وفقـــا للقـــرارات 

اأو الت�سريعات اأو التعديالت الالحقة.
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعـــــالن

تعلــن د�ئــرة �مللكيــة �لفكريــة عــن �لبـر�ء�ت �ملمنوحــة، وذلك وفقــــا للمادة )10( من �أحكـــام 

قانــون حقـــوق �مللكيـــة �ل�سناعيـــة �ل�ســادر باملر�ســوم �ل�سلطانــي رقــم 2008/67 و�ملـــادة )36( 

من الئحته �لتنفـيذية �ل�سادرة بالقر�ر �لوز�ري رقم 2008/105.

رمـوز البيانــات الببليوجرافـية

الرمـــــــزالبيـان الببليوجرافـي

11رقم �لرب�ءة

12نوع �لرب�ءة

21رقم �لطلب

22تاريخ تقدمي �لطلب

30بيانات �الأ�سبقية

44تاريخ �لن�سر عن قبول �لطلب

45تاريخ �لن�سر عن �لرب�ءة

51�لت�سنيف �لدويل

54ت�سمية �الخرت�ع

57�لو�سف �ملخت�سر

71ا�سم طالب �لرب�ءة

72ا�سم �ملخرتع

73ا�سم �ملمنوح له �حلق فـي �مللكية

74ا�سم �لوكيل
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�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�سناعــة

 وترويــج اال�ستثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2018/1/7

)21(OM/P/2018/00003

)44(
 2022/5/29

�جلريدة �لر�سمية رقم : 1443

)45(

)11(424

C05C 3/00 , C05C 9/00 ,  C05G 3/00Int.Cl.(51)

)71(

�ستاميكاربون بي.فـي )هولند�(1

2

3

 )72(

�سون�س، بيرت�س كاثارينا جريالخ )هولند�(1

�ساف�سما، �ستيفان هيندريك�س )هولند�(2

3

)73(
1

2

)74(

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية 1

2

3

)30(
PCT/NL2016/050486   6/7/2016
15175476.9   6/7/2015 EP

بر�ءة �خرت�ع )12(

)54(
  حتبيب منتجات �ليوريا

تبد�أ �حلماية من تاريخ  2016/7/6  وتنتهي بتاريخ  2036/7/5    

)57(  يتم �لك�سف عن طريقة ل�سنع حبيبات منتج �ليوريا �لتي حتتوي على يوريا وملح برتكيز عال، مثل 

�أعلى  �مللح  لتوفـري كمية من  �ملذكورة  �لعالية  �لن�سبة  تكون  �أن  �ليوريا. وميكن  �أمونيوم  كربيتات 

من حد ذوبان �مللح فـي �ليوريا. وتتميز حبيبة �الخرت�ع باحتو�ئها على �سطح ناعم ال يكون تركيز 

كربيتات �الأمونيوم به عاليا فـي حالة وجود كربيتات �أمونيوم �ليوريا. ووفقا لالخرت�ع جند �أنه 

يتم حتقيق ذلك عن طريق تق�سيم �سو�ئل �لتغذية على �لتحبيب. وي�ستند هذ� �لتق�سيم �إىل �سو�ئل 

حتبيب النهائية ذ�ت حمتوى عال مبا فـيه �لكفاية من �مللح، و�سائل حتبيب نهائي )يقوم بتحديد 

�ل�سطح( يحتوي على حمتوى ملح �أقل من حد ذوبان �مللح، �أو ال يحتوي على ملح على �الإطالق. 

فعلى �سبيل �ملثال، فـي حالة كربيتات �أمونيوم �ليوريا، جند �أن �ل�سو�ئل �حلبيبية �لالنهائية رمبا 

�لتحبيب  �سائل  وي�ستمل  �الأمونيوم.  20٪ من كربيتات  �أكرث من  يوريا مع  تكون عبارة عن طني 

�لنهائي على كربيتات �أمونيوم وزنها 0-20٪، �أي �أقل من حد �لذوبان.

 الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 
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Patent / English Abstract   
 

January 07, 2018 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry of Commerce, Industry & 
Investment Promotion 
Directorate General Of 

Commerce 
Intellectual Property Department 

 

OM/P/2018/00003 (21) 
May 29, 2022 

Official Gazette No.: 1443 
(44) 

 (45) 
424 (11) 

C05C 3/00 , C05C 9/00 , C05G 3/00  Int. Cl. (51) 
STAMICARBON B.V. [NL/NL] 1 )71( 
 2 
 3 
SOONS, Petrus Catharina Gerlach   [NL/NL] 1 )72( 
SCHAAFSMA, Stefan Hendrikus   [NL/NL] 2 
 3 
 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
 3 
PCT/NL2016/050486   06.07.2016 
 

15175476.9   06.07.2015   EP  

(30) 

Patent  (12) 
(54)                              GRANULATION OF UREA PRODUCTS. 
 

      Protection starting from  06.07.2016  to  05.07.2036 
 

(57) Disclosed is a method of making a granulate of a urea product comprising urea 

and a salt, such as urea ammonium sulfate, having a high content of the salt. The 

high content is such as to provide an amount of the salt above the limit of solubility of 

the salt in urea. The granulate of the invention is characterized by having a smooth 

surface, which, e.g. in the event of urea ammonium sulfate, is not normally the case 

for granulate having the aforementioned high ammonium sulfate content. According 

to the invention this is realized by dividing the feed liquids to granulation. This division 

is based on non-final granulation liquids of a sufficiently high content of the salt, and a 

final granulation liquid (determining the surface) having a salt content of below the 

solubility limit of the salt, or no salt at all. E.g. in the event of urea ammonium sulfate, 

the non-final granulation liquids possibly are a slurry of urea and more than 20 wt.% 

of ammonium sulfate. The final granulation liquid then has 0-20 wt.% of ammonium 

sulfate, i.e. below the solubility limit. 

 
 
 
 
 

 

-34-



اجلريدة الر�سمية العدد )1465(

 الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�سناعــة

 وترويــج اال�ستثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2017/4/30

)21(OM/P/2017/00120

)44(
2022/5/29

�جلريدة �لر�سمية رقم : 1443  

)45(

)11(425

E01F 13/08Int.Cl.(51)

)71(
نيو�س �نوفـي�سينز، �ل بي )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(1

2

)72(
نيو�س، ويليام، �ت�س1

2

)73(
1

2

)74(

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1

2

3

)30(
PCT/US2015/057853   28/10/2015
62/069,798 28/10/2014 US

بر�ءة �خرت�ع)12(

)54(
حاجز �إ�سفـيني ن�سط

تبد�أ �حلماية من تاريخ  2015/10/28 وتنتهي بتاريخ  2035/10/27   

�إطار يو�سع د�خل قاعدة، على  �إ�سفـيني ي�ستمل على  )57(  يتعلق �الخرت�ع �حلايل بنظام حاجز 

�سبيل �ملثال قاعدة �سحلة، حاجز �إ�سفـيني ي�ستمل على �أ�سابع لها طرف �أ�سا�س مت�سل حموريا 

باالإطــار عنـــد جانـــب �أ�ســا�س وع�سو �إعاقــة ميتد ب�سكل متعامد على �الأ�سابع ومت�سل عند 

�أطر�ف �لتهديد بكل �إ�سبع من �الأ�سابع و�آلية ت�سغيل تو�سع حتت �جلانب �لعلوي لالإطار 

�الأ�سابــع لتحريــك �حلاجز بني و�سع غري مفرود مع و�سع �حلاجز  بو�حــد من  ومت�سلــة 

�الإ�سفـيني د�خل �الإطار وو�سع مفرود مع و�سع حاجز �العاقة فوق �جلانب �لعلوي.
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Patent / English Abstract   
 

April 30, 2017 (22)  

 

 
Sultanate Of Oman 

Ministry of Commerce, Industry & 
Investment Promotion 

Directorate General Of Commerce 
Intellectual Property Department 

 

OM/P/2017/00120 (21) 
May 29, 2022 

Official Gazette No.: 1443 
(44) 

 (45) 
425 (11) 

E01F 13/08  Int. Cl. (51) 
NEUSCH INNOVATIONS, LP [US/US] 1 )71( 
 2 
NEUSCH, William, H. 1 )72( 
 2 
 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
PCT/US2015/057853   28.10.2015 
 

62/069,798   28.10.2014   US  

(30) 

Patent  (12) 
(54)                                          ACTIVE WEDGE BARRIER. 
 

   Protection starting from  28.10.2015  to  27.10.2035 
 

(57) A wedge barrier system includes a frame to be disposed within a foundation, for 

example a shallow foundation, a wedge barrier comprising fingers having an asset 

end pivotally connected to the frame at an asset side and a blocking member 

extending perpendicular to the fingers and connected at threat ends of each of the 

fingers and a drive mechanism located below the top side of the frame and connected 

to one of the fingers to move the wedge barrier between a non-deployed position with 

the wedge barrier disposed inside the frame and a deployed position with the 

blocking member located above the top side. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1465(

 الو�سف املخت�سر باللغة العربية لرباءة االخرتاع 

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجـــارة وال�سناعــة

 وترويــج اال�ستثمـــار
املديريـة العامـــة للتجـــــارة

دائــــرة امللكيــــة الفكريـــــة  

)22(2016/5/4

)21(OM/P/2016/00127

)44(
2022/5/29

�جلريدة �لر�سمية رقم : 1443  

)45(

)11(426

E21B 47/02Int.Cl.(51)

)71(

هاليبورتون �ينريجي �سريفـي�سز، �إنك )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(  1

2

3

)72(

هاي، ريت�سارد، توما�س1

وين�سلو، د�نييل2

ديوالليكار، نيلي�س3

�سرت�ت�سان، مايكل4

)73(
1

2

)74(

�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1

2

3

)30(PCT/US2013/076802   20/12/2013
بر�ءة �خرت�ع)12(

)54(
�لتحكم فـي متغري حفر ذو حلقة مغلقة

تبد�أ �حلماية من تاريخ  2013/12/20 وتنتهي بتاريخ  2033/12/19  

للتحكم )57(  تو�سيحية  بطريقة  �حلايل  �الخرت�ع  يتعلق        

قيا�س  بيانات  ��ستقبال  تت�سمن  حفر  جتميعة  فـي 

باأحد عنا�سر  �الأقل مقرتن  و�حد على  من م�ست�سعر 

جتميعة �حلفر �ملو�سوعة فـي �لتكوين. ميكن حتديد 

قيد ت�سغيل جلزء على �الأقل من جتميعة �حلفر على 

�لتكوين وجمموعة  �الأقل، منوذج  �أ�سا�س، جزئيا على 

�إ�سارة حتكم لتغيري  من بيانات �الإز�حة. ميكن توليد 

�حلفر  لتجميعة  �حلفر  متغري�ت  من  �أكرث  �أو  و�حد 

وقيد  �لقيا�س  بيانات  �الأقل،  على  جزئيا  �أ�سا�س،  على 

�لت�سغيل. ميكن �إر�سال �إ�سارة �لتحكم �إىل عن�سر ميكن 

�لتحكم به لتجميعة �حلفر.
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Patent / English Abstract   
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(44) 

 (45) 
426 (11) 

E21B 47/02  Int. Cl. (51) 
HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. [US/US] 1 )71( 
 2 
 3 
HAY, Richard, Thomas 1 )72( 
WINSLOW, Daniel 2 
DEOLALIKAR, Neelesh 3 
STRACHAN, Michael 4 
 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
 3 
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(30) 

Patent  (12) 
(54)                      CLOSED-LOOP DRILLING PARAMETER CONTROL. 
 
                          Protection starting from  20.12.2013  to  19.12.2033 

 
(57) An example method for control of a drilling assembly includes receiving 
measurement data from at least one sensor coupled to an element of the drilling 
assembly positioned in a formation. An operating constraint for at least a portion of 
the drilling assembly may be determined based, at least in part, on a model of the 
formation and a set of offset data. A control signal may be generated to alter one or 
more drilling parameters of the drilling assembly based, at least in part, on the 
measurement data and the operating constraint. The control signal may be 
transmitted to a controllable element of the drilling assembly. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1465(

�إعــــــالن
تعلـــن دائــــرة امللكيـــة الفكريــة عن طلبـات الرباءات املقبولـــة، وعــلى كــــل ذي م�صلحــة احلــق 

فـي االعتــــرا�ض اأمــــام الدائـــــرة خـــــالل )120( يومـــا مــن تاريــخ الن�صــر وذلك طبقــــا للمـــادة 

)9-5-ج( وفقــا الأحكــام قانــون حقـــوق امللكيـــــة ال�صناعيـــــة ال�صــــــادر باملر�صــــوم ال�صلطانـــي 

رقــم 2008/67 واملادة )31( من الئحته التنفـيذية ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/105.

رمـوز �لبيانـات �لببليوجر�فـية

�لرمـــــز�لبيان �لببليوجر�فـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31رقم االأ�صبقية

32تاريخ االأ�صبقية

33بلد االأ�صبقية

54ت�صمية االخرتاع

57الو�صف املخت�صر

71ا�سم طالب الرباءة

72ا�سم املخرتع

73ا�سم املمنوح له احلق فـي امللكية

-39-
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)21(OM/P/2014/000133

)22(    22/6/2014

)31(   PCT/US2013/024647

)32(4/2/2013

)33(US

طريقة للتك�صري با�صتخدام معلقات ركائز خفـيفة الوزن وتيارات غازية.)54(

 METHOD OF FRACTURING USING ULTRA LIGHTWEIGHT

PROPPANT SUSPENSIONS AND GASEOUS STREAMS .

طريقـة لتك�صري ت�صكيل جوفـي حامل للمـواد الهيدروكربونيــة هيدروليكيــا يتــم )57(

�صائل غازي وركيزة خفـيفة  الذي يحتوي على  الك�صر  فـي  ركيزة  اإدخال مرحلة 

الوزن معلقة فـي �صائل مائي لزج، ويحتوي ال�صائل الغازي ملرحلة الركيزة على 

90% حجما من مزيج من ال�صائل الغازي وال�صائل املائي،  ما ال يقل عن حوايل 

وقد يتم اأوال اإدخال �صائل دعم فـي الت�صكيل حيث يحتوي �صائل الدعم على �صائل 

الدعم  �صائل  خليط  فـي  الغازي  ال�صائل  ويحتوي  مائي.  �صائل  واختياريا  غازي 

عادة على ما ال يقل عن 70% حجما من اخلليط.

- 1
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 In a method of hydraulically fracturing a hydrocarbon-bearing
 subterranean formation a proppant stage is introduced into the
 fracture which contains a gaseous fluid and an ultra lightweight
 proppant suspended in a viscosified aqueous fluid. The gaseous fluid
 of the proppant stage contains at least about 90 volume percent of
 the combination of gaseous fluid and aqueous fluid. A pad fluid
 may first be introduced into the formation the pad fluid containing
 a gaseous fluid and optionally an aqueous fluid. The gaseous fluid of
 the pad fluid mixture typically contains at least 70 volume percent of
the mixture.

)71(Baker Hughes Incorporated                                      بيكر هيوز انكوربريتد

)72(WARD Brian                                                                                   برايان وورد

BRANNON Harold                                                                 هارولد برانون

BEALL Brian B                                                                        برايان بي. بييل

NEWHALL Chandler                                                          ت�شاندلر نيوهال

WHEELER Richard S                                                          ريت�شارد اإ�س ويلر

MYERS Roger R                                                                      روجر اآر. مايرز
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اجلريدة الر�سمية العدد )1465(

�إعــــــــالن

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: 157399

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الفنادق والأوتيالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فنادق ال�سياحة الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157401

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

البخور,  اأعواد  بخور,  عطور,  �سناعة  عطور,  العطور,  ل�سناعة  م�سك  والروائح,  للعطور 

�سابون لإزالة الروائح الكريهة, ماء معطر, زيوت عطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة الكادي املتكاملة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )1465(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157402

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

طحن وتعبئة البهارات والتوابل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سيف بن علي بن �سيف اليحمدي و�سريكه للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157403

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة املحراب للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157362

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجماد الوطن

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157405

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهره املن�سورة الدولية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157406

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار الأفق املا�سية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157408

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفرن للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157416

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للريا�سة  اأحذية  مالب�س,  قفافـيز  جاهزة,  مالب�س  مالب�س,  م�سرولة  قم�سان  مالب�س, 

البدنية, قم�سان للريا�سة, مالب�س للريا�سة البدنية, قم�سان داخلية للريا�سة, مالب�س 

القدم,  لكرة  اأحذية  اأربطة,  ذات  اأحذية  الأحذية,  لنزلق  مانعة  اأدوات  اجلمباز,  ريا�سة 

اأحذية لل�ساطئ, �سيور لالأحذية, اأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة احلزم الثابت للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157420

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سليمان حممد يو�سف البلو�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157421

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )مطعم ومقهى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النهدة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157422

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإطارات �سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الإطارات الوطنية لالأعمال والتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157424

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة 

والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة البات�سويل لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157430

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البطاقات  وت�سميم  ال�سعــــارات  )ت�سميــــم  التخطيطيـــة  الفنون  ت�سميم  الأزياء,  ت�سميم 

الأكيا�س واملالب�س وغريها(, ت�سميم, ت�سميم �سناعي,  ال�سعارات فـي  لالأعمال وت�سميم 

ت�سميم بطاقة عمل, ت�سميم الر�سوم البيانية ملواد ترويجية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإنتي للت�سميم

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157432

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل ن�سائي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهور الرنج�س لالأعمال احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157433

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم برامج حا�سوبية, حتديث برامج حا�سوب, ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير 

اأنظمة حا�سوب,  برامج حا�سوب, حتليل  برامج حا�سوب, �سيانة  تاأجري  اأجهزة احلا�سوب, 

اأنظمة حا�سوب, ن�سخ برامج احلا�سوب, تفعيل مواقع الإنرتنت, حتميـــل برامـــج  ت�سميم 

جمال  فـي  ال�ست�ســـارة  خدمات  التكنولوجيا,  جمال  فـي  ال�ست�ســارة  خدمـــات  حا�سوبيـــة, 

تكنولوجيا احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العباقرة للتكنولوجيا وال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157483

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلي حمدبة �سغرية للبناء )بيع اك�س�سوارات الأبواب بالتخ�سي�س املقاب�س والأقفال ب�ستى 

اأنواعها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع زهور وادي �سميط
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157496

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآلت ل�سق الطوابع الربيدية, م�سابك  اأو الورق املقوى,  ورق, لوحات اإعالنات من الورق 

الر�سا�س  اأقالم  اآلت بري  ال�سلكية لوازم مكتبية,  امل�سابك  املكاتب, مكاب�س  ت�ستخدم فـي 

املائي,  للر�سم  اأدوات  الر�سامني,  اأو غري كهربائية, م�ساند كتب, م�ساند لأيدي  كهربائية 

جم�سمات للمهند�سني املعماريني, ملفات للوثائق قرطا�سية, األواح اأردوازية للكتابة, اأقالم 

ر�سا�س اأردوازية, ورق ف�سي, طني للت�سكيل, قوائم ريا�سيات, اأ�سغال طباعة حجرية فنية, 

�سور زيتية ر�سوم, باإطار اأو بدون اإطار, اأقالم ر�سا�س, اأطال�س, م�سنفات بحلقات للورق, 

اأ�سرطة ل�سقة قرطا�سية, دفاتر ر�سم, دفاتر قرطا�سية, ع�سابات للمع�سم حلفظ اأدوات 

الكتابة, كرا�سات, ت�ساميم للتطريز مناذج, م�سابك ر�سم, مواد مرطبة لوازم مكتبية, فرا�سي 

للر�سامني, �سمع ختم, دفاتر كتابة اأو ر�سم, ورق ا�ست�سفاف, اأغطية واقية لالأ�سابع لوازم 

مكتبية, حروف طباعة, دفاتر مالحظات, م�ساطر قائمة الزاوية للر�سم, بطاقات دليلية 

قرطا�سية, ورق مقوى, دفاتر مو�سيقية, لوحات ل�سف حروف الطباعة, ملفات لالأوراق, 

للنا�سخات,  اأوراق حرب  ورق معجن,  ورق م�سيء,  الأقالم,  ر�سا�س  للر�سم,  فرجار  كتب, 

م�سابك للورق, قرطا�سية, ل�ساقات قرطا�سية, ق�س�س م�سورة, ورق ن�سخ قرطا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فكر املتنبي لالأعمال
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157498

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التنظيف العام للمباين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روح الرنج�س للم�ساريع

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157501

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات الثقافـية اأو التعليمية اأو الرتفـيهية التي تقدمها املعار�س الفنية, توفـري جتهيزات 

تنظيم حفالت  املوؤمترات,  واإدارة  تنظيم  ندوات,  واإدارة  تنظيم  ومعار�س,  املتاحف عر�س 

تنظيم  اليان�سيب,  تنظيم  اجلمال,  م�سابقات  تنظيم  الندوات,  واإدارة  تنظيم  ترفـيه, 

قاعات  تقدمي خدمات  العرو�س خدمات متعهدي احلفالت,  تنظيم  الراق�سة,  احلفالت 

الت�سلية, خدمات وكالت التذاكر ترفـيه, تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية, تاأجري املالعب 

الريا�سية, خدمات مقدم الأغاين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العر�س املمتاز للخدمات الفنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157514

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

اأودون  معكرونة  مطاعم  خدمات  وا�سوكو,  مطاعم  خدمات  اخلفـيفة,  الوجبات  تقدمي 

و�سوبا, تزيني الطعام, تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عبدالعزيز النعيمي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157513

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الو�ساطة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيذا ال�سرق

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157516

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العناية باجلمال وال�سعر )�سالون(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجلوهرة اخل�سراء للتجميل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157517

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح و�سيانة الأجهزة الإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موجة التقنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157515

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد العائلة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157436

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستلزمات الرجال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سعيد �سامل العمريي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157162

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعليم التي توفرها املدار�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأفالج احل�سن للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157167

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع احللويات ال�سكرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد ال�ستك�ساف

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157221

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع مرمي العوفـية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157225

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري ال�سقق )�سقق فندقية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل تاج للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157481

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معر�س لعر�س العطور والبخور وم�ستقاته.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأملا�س العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157449

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات 

اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تقنية البناء العاملي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157452

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ناجي بن �سامل بن غريب العلوي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157480

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س )غ�سيل وكي املالب�س(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه جديله ال�ساملة للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157484

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لال�ستحمام  بانيو,  ا�ستحمام  اأحوا�س  بانيو,  ا�ستحمام  اأحوا�س  لالأفران,  تربيد  اأحوا�س 

من�ساآت  للحمام,  �سخانات  للحمام,  معدات  الرتكي,  للحمام  منقولة  حجــرات  الن�سفـي, 

اأفران للخبازين, فوهات  اأفران حرق, حنفـيات رئي�سية للمطافئ, �سخانات ماء,  للحمام, 

ال�سوي, �سياخ �سوي, مراحي�س متنقلة,  اأدوات تدوير �سياخ  مانعة لنتثار ماء احلنفـيات, 

مراوح لتكييف الهواء, حمم�سات بن, اأجهزة ت�سخني, حنفـيات للموا�سري وخطوط الأنابيب, 

اأجهزة اإعادة توليد احلرارة, معدات لالأفران م�سنوعة من �سل�سال ناري, خزانات رح�س, 

موا�سري  املياه,  توزيع  �سبكات  التدفئة,  ملن�ساآت  املراجل  اأنابيب,  موا�سري  ت�سخني,  مراجل 

اأجزاء من من�ساآت �سحية, مراحي�س دورات مياه, جممدات, اأواين طهي كهربائية, اأفران, 

اأجهزة تربيد امل�سروبات, اأجهزة تقطري, حمامات الد�س, من�ساآت تنقية املاء, �سبكات تر�سيح 

املياه, من�ساآت تربيد للماء, نوافـري, خزانات �سغط للماء, مر�سحات فالتر, ملياه ال�سرب, 

اأفران حممولة مواقد, اأفران , بخالف امل�ستخدمة لال�ستعمالت املخربية, معدات م�سكلة 

للمواقد, ق�سبان توهج, دفايات, علب لرماد الأفران, اأجهزة واآلت تربيد, حجرات تربيد, 

مباخر,  طهي,  اأدوات  �سوي  �سواين  الآلت,  اأجزاء  بخالف  بخار  مراجل  تربيد,  اأوعية 

اأجهزة تاأين ملعاجلة الهواء اأو املاء, مغا�سل لليدين اأجزاء من اأدوات �سحية, من�ساآت تربيد 

للتقطري,  تنقية  اأبراج  الهواء,  تنقية  ومكنات  اأجهزة  املاء,  لتنقية  واآلت  اأجهزة  لل�سوائل, 

من�ساآت واآلت تربيد, اأجهزة ومن�ساآت تربيد, معدات ومن�ساآت تربيد, لوازم تنظيم لأجهزة 

حلقات  حنفـيات,  الغاز,  اأو  املاء  وموا�سري  لأجهزة  ال�سالمة  لوازم  الغاز,  اأو  املاء  وموا�سري 

�سد جلب, حلنفـيات املياه, �سوايات دوارة, اأجهزة ومن�ساآت �سحية, اأجهزة ومن�ساآت جتفـيف, 

اأو  الت�سخني  اأو  التقطري  اأجزاء من معدات  املغا�سل, ملفات  اليدين عند  اأجهزة لتجفـيف 

التربيد, مراوح اأجزاء من من�ساآت تكييف الهواء, اأجهزة تعقيم, من�ساآت اآلية ناقلة للرماد, 

من�ساآت توليد البخار, من�ساآت واأجهزة تهوية تكييف الهواء, معدات تهوية تكييف الهواء, 

خلط  حنفـيات  امل�سابيح,  مظالت  حامالت  تواليت,  مقاعد  تواليت,  اأحوا�س  للمركبات, 

ملوا�سري املياه, لوازم تنظيم واأمان ملوا�سري الغاز, لوازم تنظيم و�سالمة لأجهزة املاء, مركمات 

لإزالة  تدفئة  اأجهزة  تقطري,  وحدات  هواء,  معقمات  املاء,  ع�سر  لإزالة  اأجهزة  بخارية, 

ال�سقيع عن زجاج املركبات, من�ساآت توريد املياه, طناجر �سغط كهربائية, م�ساوي, اأفران 
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�سم�سية, برادات, اأجهزة ل�سحب املياه, اأجهزة تنقية الزيت, لوازم , لالأفران, مغاط�س اأوعية, 

للحمام باملياه املعدنية, اأجهزة ا�ست�سراب لغايات �سناعية, من�ساآت حلمام ال�ساونا, حجريات 

اأجهزة بخار للوجه حمام ال�ساونا, مباول تراكيب �سحية, قوارير  حلمام الد�س, مغا�سل, 

لأحوا�س  �سخانات  املائية,  الأحياء  وعر�س  تربية  لأحوا�س  تر�سيح  اأجهزة  ال�ساخن,  املاء 

تربية وعر�س الأحياء املائية, خزانات متددية ملن�ساآت التدفئة املركزية, مراوح كهربائية 

لال�ستخدام ال�سخ�سي, جمففات كهربائية للغ�سيل, اأفران ميكروويف اأجهزة طهي, وحدات 

معاجلة برك ال�سباحة بالكلور, �سمامات ثرمو�ستاتية اأجزاء من من�ساآت ت�سخني, اأجهزة 

لغايات  ميكروويف  اأفران  �سحية,  تراكيب  نظيفة  حجرات  ري,  معدات  بالتنقيط  الري 

�سناعية, اآلت خبز اخلبز, كبائن تربيد للعر�س, اآلت �سنع اخلبز, اأجهزة تدليك حمام 

مائي, كبائن عر�س م�سخنة, اأنظمة الزراعة املائية, اأجهزة توليد ال�سباب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املعمري لل�سناعات التحويلية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157135

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجـــر املتخ�س�ســـة لالأحذيـــة, البيـــع 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للحقائب وال�سلع اجللدية 

وتوابع ال�سفر, البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للمالب�س اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأنور احلب�سي للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/29
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157441

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكان�س, مكان�س �سجاد, دلء �سطول, اأواين, اأطقم اأوعية الطهي, �سحون للزبدة, اأغطية 

ل�سحون الزبدة, اأوعية �سرب, �سناديق معدنية ل�سرف املناديل الورقية, علب �سابون, علب 

�ساي, اأطباق عميقة, قوارير للزيت وامللح وما �سابه تو�سع على الطاولة, حافظات �سوائل 

عازلة, قوارير تربيد, فتاحات قوارير, كهربائية وغري كهربائية, اأ�سياخ �سي معدنية, فرا�سي 

اأظافر, فرا�سي تواليت, فرا�سي زجاج امل�سابيح, مباخر للطيب اأو العطور, قوارير, �سواين, 

ذباب,  م�سائد  للقدور,  معدين  جلي  �سلك  طهي,  قدور  الطعام,  قوائم  بطاقات  حامالت 

�سخانات, فرا�سي لالأحذية, اأم�ساط, قوالب اأواين مطبخ, اأواين زجاج, اأوعية حلفظ وحمل 

اأدوات التجميل, اأكواب للفواكه, قواعد ل�سكاكني املائدة, اأغطية لالأوعية, اأغطية األواح كي 

م�سكلة, مكاوي اأو مكاب�س لأربطة العنق, خالطات غري كهربائية لغايات منزلية, بلور اأواين 

زجاجية, اأوعية طهي, قوالب للطهي, اأدوات تنظيف يدوية, عيدان تنظيف الأ�سنان, اأدوات 

�سرف ورق التواليت, اأوعية لنفث اأو �سخ ال�سابون, قوارير ما�سة للمياه الغازية, اأوعية 

للغايات  كهربائية  غري  فواكه  ع�سارات  تنظيف,  فرا�سي  مقايل,  اأر�سيات,  مما�سح  زهور, 

املنزلية, علب طعام, قوالب كيك, حافظات �سوائل لل�سرب للريا�سة, �سواين �سوي اأواين 

التجميل,  م�ساحيق  ذر  قطن  املقب�س,  طويلة  قطرية  فرا�سي  لل�سوايات,  منا�سب  طهي, 

م�سائد ح�سرات, اأوعية, �سحون للخ�سراوات, اأطقم م�سروبات, مالعق خفق ت�ستخدم فـي 

املطبخ, اأواين لغايات منزلية, �سواين الفتات, اأواين زجاجية اوبالينية, لبادات للتنظيف, 

اأطباق ورقية, �سواين فطائر, مطاحن للمطبخ غري كهربائية, �سواين من الورق لغايات 

نفايات,  �سناديق  فخارية,  اأواين  لل�سابون,  �سحون  مزهريات,  خزفـية,  قدور  منزلية, 

بودرة م�سغوطة , فارغة, مربدات دلء الثلج, م�سائد جرذان, حاويات لال�ستعمال املنزيل 

الزهور  ل�سقاية  مر�سات  ملح,  اأوعية  لل�سلطة,  عميقة  اأواين  مناديل,  حلقات  للمطبخ,  اأو 

للمائدة,  مناديل  حامالت  مائدة,  اأواين  �ساي  اأطقم  اأطباق,  اأطباق,  �سحون  والنباتات, 
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�سحون فناجني, فرا�سي للحواجب, اأباريق �ساي, بخاخات عطور, اأطباق مائدة, �سخانات 

غري كهربائية لر�ساعات الأطفال, فرا�سي حالقة, قواعد لفرا�سي احلالقة, حلقات �سموع, 

�سناديق زجاجية, �سناديق للحلويات, فرا�سي اأ�سنان, اأطقم قهوة اأواين مائدة, اأباريق قهوة 

غري كهربائية, �سواين لي�ست من الورق ول من الن�سيج, مقايل جموفة غري كهربائية, 

�سواين لغايات منزلية, اأباريق, اأوعية مطبخ, اأواين مطبخ, اأواين طهي غري كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإح�سان زبري حممدي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157447

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ر�سم  املباين,  واإقامة  ت�سميم  وعلوم  فنون  الداخلي,  الت�سميـــم  املعماريـــة,  ال�ست�ســـارات 

ت�ساميم وخمططات الإن�ساء, ت�سميم الديكور الداخلي, خدمات ر�سم اخلرائط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمتار لال�ست�سارات الهند�سية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157448

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكالت الدعاية والإعالن, التخطيط لغايات الدعاية والإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سا�س للدعاية والإعالن

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157485

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة التوبة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157511

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الأثاث املنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اجلابر لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157510

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بقالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روافد العالية التجارية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157509

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقييم اللياقة البدنية لأغرا�س التدريب, الدفاع عن النف�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهرة الفخامة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157508

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات قيا�س واختبارات فنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املركز الوطني للتقيي�س

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157506

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سميم والربجمة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع نا�سد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157041

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل )م�ستح�سرات التجميل والعطور والبخور(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الرمي املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 148765

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سميم الهند�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحار املتطورة 

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/9/23

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157222

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س )غ�سيل وكي املالب�س وال�سجاد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلطان بن �سعيد بن �سامل اجلعفري للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157228

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )حمل ت�سوق اأو برادات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فجر امليدان

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157227

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوكولتة,  كاكاو, قهوة, كعك,  الوفل,  �سكرية, كعك  بالنعناع, حلويات  ب�سكويت, حلويات 

ب�سكويت رقيق ه�س, كيك مغطى  بانكيك, قطع حلوى حلويات,  حلويات, فطائر حمالة 

بال�سكر جممد, مو�س �سوكولتة , حلي باحللويات لتزيني الكعك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متارا ال�ساخمة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157229

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س, تنظيف املالب�س, غ�سل البيا�سات, الغ�سيل, كي البيا�سات, التنظيف 

اجلاف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مزون للخدمات الفنية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157230

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة 

والبخور, لوا�سق لتثبيت ال�سعر امل�ستعار, زيت اللوز, �سابون اللوز, �سابون, م�ستح�سرات 

جتميلية,  اأقنعـــة  التجمـــيل,  لأغرا�س  قطن  اأعواد  ال�سفاه,  طالء  لال�ستحمام,  جتميلية 

املعادن  كربيدات  لل�سعر,  لو�سن,  غ�سول  مكياج,  م�ستح�ســـرات  الب�سرة,  تبييـــ�س  كرميات 

مواد �سحج �سنفرة, زيوت عطرية من خ�سب الأرز, ملونات لل�سعر, خال�سات زهور عطور, 

مكياج, م�ستح�سرات تنظيف, م�ستح�سرات تبخري عطور, م�ستح�سرات العناية بالأظافر, 

م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة, مراهم لأغرا�س التجميل, م�ساحيق مكياج, قطع 

من �سابون الزينة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عز �سور املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157373

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع احلقائب, مالب�س جاهزة, م�ستح�سرات جتميل, بيع الأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درة الزين احلديثة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157170

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتب �سفريات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الريان للخدمات وال�ستثمار احلديث

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157226

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطبية  والإمدادات  وال�سحية  والبيطرية  ال�سيدلية  للم�ستح�ســرات  التجزئــة  خدمــــات 

)�سيدلية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التحالف للرعاية ال�سحية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157374

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم فـي املدار�س الداخلية )رو�سة اأطفال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عبداللـه بن �سامل بن عبداللـه احلارثي للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157376

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للفواكه واخل�سراوات الطازجة والتمور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع مركز العبادي الذهبية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157375

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة �سركات خليل للتجارة واملقاولت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157377

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمتربات طبية, خمترب اأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع املدينة ال�سحية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157378

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي, املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ترياق

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157379

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: من�سة الأعمال للتجارة الإلكرتونية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157381

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سيـــارات  املركبـات وبيع قطــع غيـــار  )اإ�سالح و�سمكرة ودهان  ال�سيارات  واإ�سالح  �سيانة 

واإ�سالح كهرباء ال�سيارات واملركبات واإ�سالح حمـاور وفرامــل املركبــات وفح�س املركبات 

بالكمبيوتر(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عدنان بن �سليمان بن �سامل اجلهوري للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6

 

-74-



اجلريدة الر�سمية العدد )1465(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157384

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�س وتف�سيل ال�ستائر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بن خمي�س بن اآدم البلو�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157367

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات, معاجلة املركبات مبواد م�سادة لل�سداأ, �سيانة املركبات, م�ساعدات 

اإ�سالح املركبات املعطلة, ت�سليح, تغيري بطاريات ال�سيارات, �سحن املركبات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املحرتفــــون لالأعمـــــال املتميزة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157369

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تطبيق اإلكرتوين خلدمات ال�سركة وعر�س ال�سلع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبناء الرو�سة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157370

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة وم�ستح�سرات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الأحالم امللكية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157372

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم برامج حا�سوبية, برجمة احلا�سوب, حتديث برامج حا�سوب, �سيانة برامج حا�سوب, 

حتليل اأنظمة حا�سوب, حتميل برامج حا�سوبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة فجر البداية العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157389

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل املالب�س, خياطة املالب�س, تعديل املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم ب�سار للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157391

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لالأذنني  اأغطية  جاهزة,  مالب�س  مالب�س,  م�سرولة  قم�سان  مالبـــ�س,  كتانيـــة,  مالبـــ�س 

مالب�س, بنطلونات ق�سرية مالب�س, مالب�س خارجية, عباءات ن�سائية, مالب�س تقليدية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ال�سنبلة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157392

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معايل الأجماد للم�ساريع

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157395

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإعادة تدوير املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساند لالأعمال التجارية �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157396

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة الأعمال )هذا التطبيق لال�ستقبال طلبات الدعم والرعاية من جميع 

املوؤ�س�سات والهيئات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املوؤ�س�سة التنموية لل�سركة العمانية للغاز الطبيعي امل�سال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157398

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )مطعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن ماجد بن �سامل الربيدعي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 154904

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليجية العاملية للحلويات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/5/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157165

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى ع�سائر فواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربج املتموج للخدمات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157535

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الذهب واملجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ف�سة املحيط

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/11
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157636

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع) بيع املالب�س اجلاهزة واأدوات ولوازم الأطفال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنان ال�ساطر

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158080

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زايد �ساملني زايد الربيكي و�سريكه للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157173

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مدار�س احل�سانة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الإبداع ال�سامت للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157175

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع )بيع املركبات امل�ستعملة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدار اللوؤلوؤة احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157177

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سل املركبات )غ�سيل ال�سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كفوف اخلب للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157178

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليـــد البخــار والطهي والتربيد والتجفـيف والتهوية وتوريد 

هواء )جمففات(,  الهواء, جمففات  تكييف  ومن�ساآت  اأجهزة  ال�سحية,  ولالأغـــرا�س  امليــاه 

اأفران للخبازين, من�ساآت للحمام, اآلت �سنع اخلبز, مواقد, مواقد غازية, اأ�سواء ال�سقف, 

مكنات كهربائية ل�سنع القهوة, اأجهزة ومعدات طهي, اأوعية طهي, اأواين طهي كهربائية, 

معدات ومن�ساآت تربيد, معدات م�سكلة لالأفران, اأجهزة ت�سخني كهربائية, ثالجات, اأفران, 

مواقد )اأفران( املطبخ, اأفران ميكروويف )اأجهزة طهي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن البيان الع�سري

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157180

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات واإدارة العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طموح �سور للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157200

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإعـــداد  باجلـــمال,  العنايـــة  خدمـــات  ال�سيدلنية,  الن�سائح  الطبية,  العيادات  خدمات 

ال�سيدلين للو�سفات, خدمات العالج, تاأجري املعدات الطبية, خدمات مراكز ال�سحة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة معاذ النزيلي و�سريكه للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157201

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عباءات ن�سائية) تف�سيل وخياطة العبايا(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمد وحمود املتحدة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157224

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز الإ�سكندرية الطبي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157220

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور وم�ستح�سرات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: علي اأنور واأبناءه للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157218

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القهوة, خبز افرجي, فلفل توابل, بيتزا, فلفل, دقيق بطاطا, مهلبية,  اأ�سا�سها  م�سروبات 

برالني حلوى اللوز اأو اجلوز, رافـيويل, �سو�س حلويات, اأرز, زعفران توابل, �ساغو, �سل�سات 

تابيوكا, دقيق  الكرف�س, �سميد, �سربات مثلجات, �سباغيتي معكرونة رفـيعة,  توابل, نكهة 

التابيوكا, تورتات كيك بالفواكه, منكهات الفانيال لغايات مطبخية, فانيلني بديل للفانيال, 

�سعريية نودلز, فطائر حلم, معجنات مقطعة, مطريات حلوم للغايات املنزلية, مثلجات 

منكهات  �سوداين,  فول  حلويات  لوز,  حلوى  املثلجات,  ل�سنع  م�ساحيق  لالأكل,  �ساحلة 

بخالف الزيوت العطرية, منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية, �سوفان مطحون, 

اأ�سابع �سو�س حلويات,  اأ�سا�سه �سوفان, رقائق �سوفان, دقيق �سوفان,  �سوفان مق�سر, طعام 

ا�سطناعي,  بن  ال�سوكولتة,  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو,  اأ�سا�سها  م�سروبات  البرية,  خل 

�سكاكر لالأكل, رقائق منتجات حبوب, الت�ساوت�ساو توابل, ك�سك�س �سميد, خال�سة ال�سعري 

لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري,  لال�ستهالك  ملت,  منبت  �سعري  للطعام,  امللت,  املنبت 

الب�سري  لال�ستهالك  ملكي  هالم  بهار,  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري, 
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مايونيز,  طماطم,  �سل�سات  �سو�سي,  للطبخ,  بحر  ماء  طبية,  لغايات  امل�ستخدم  بخالف 

م�سنوعة  حلوى  مو�سلي  حلويات,  فواكه  جلي,  هالميات  ك�سرتد,  ه�س,  رقيق  ب�سكويت 

من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة, اأقرا�س اأرز, �سل�سة �سويا, لنب جممد حلويات 

مثلجة, مقبالت هندية توابل, فطائر �سينية, تاكو, كعك ذرة, �ساي مثلج, م�سروبات اأ�سا�سها 

ال�ساي, توابل �سلطة, لب خبز, تبولة, حالوة طحينية, تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة 

قائمة على  اأطعمة خفـيفة  توبل,  ال�سويا  اللحم, معجون حب  املقبالت, �سل�سة مرق  اأو 

الذرة, م�سحوق خبازة,  الذرة, دقيق لب  الأرز, لب  اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على  احلبوب, 

مغطى  كيك  املعكرونة,  على  القائمة  اجلاهزة  الوجبات  حمفوظة,  اأع�ساب  خبازة,  �سودا 

بال�سكر جممد, مو�س �سوكولتة, املو�س )حلوى( �سكريات, كولي�س )فواكه( �سل�سات, مرق 

تخليل يو�سع فـيه اللحم اأو ال�سمك, باجلنب ال�سندوي�سات, بي�ستو �سو�س, حلم اخلنزير 

ال�ستهالك  لأغرا�س  القمح  بذور  توابل,  املطبخي  لال�ستعمال  الكتان  بذر  ال�سقيل, 

اإ�سافات  الطهي,  لأغرا�س  التارتار  ق�سدة  بالربوتني,  الغنية  احلبوب  ق�سبان  الب�سري, 

الغلوتني لأغرا�س الطهي, �سل�سلة املعكرونة, لوح من احلبوب, �سكر نخيلي, عجني, ورد 

اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي, pastry dough, بيلميني عجائن حم�سية باللحم, حلي 

بال�سوكولتة لتزيني الكعك, حلي باحللويات لتزيني الكعك, جوز مطلي بال�سوكولتة, اأرز 

باللنب, طحائن جوز, ثوم مفروم بهار, باوزي كعكات حم�سية, عجينة اأرز لغايات مطبخية, 

يابانية  فطائر  اأوكونومياكي  املعكرونة,  من  ياباين  طبق  رامن  حم�سية,  فطائر  جياوزي 

كوري  طبق  جيمباب  بوريتو�س,  ماحلة,  يابانية  فطائر  لالأوكونومياكي  اأخالط  ماحلة, 

من الأرز, ورق �سالح لالأكل, ورق اأرز �سالح لالأكل, معجون اأ�سا�سه ال�سوكولتة, معجون 

الأغاف حمليات طبيعية,  �سراب  اأ�سا�سها دقيق,  �سوكولتة يحتوي على مك�سرات, فطائر 

تزيني الطعام بطبقة براقة, اأطباق جمفدة مكونها الأ�سا�سي الأرز, اأطباق جمفدة مكونها 

توابل,  بحرية  اأع�ساب  احلليب,  مربى  البابوجن,  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة,  الأ�سا�سي 

با�ستا, عجينة لوز, يان�سون, يان�سون جنمي, حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد, منقوعات 

غري طبية, منكهات للقهوة, م�ستح�سرات منكهة للطعام, توابل بودرة, خبز بدون خمرية, 
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ملح حلفظ املواد الغذائية, قر�سلة بق�سماط, ب�سكويت, ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت, 

حلويات بالنعناع, حلويات �سكرية, كعك الوفل, خبز بان, كاكاو, قهوة, بن غري حمم�س, 

م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم كبدائل للقهوة, كعك, قرفة تابل, براعم نبات الكرب املخللة, 

كارميل �سكاكر, كري بهار, م�ستح�سرات احلبوب, علكة لي�ست لغايات طبية, هندباء برية 

بدائل للقهوة, �ساي, �سوكولتة, مرزبانية, كب�س قرنفل تابل, توابل, حلويات, رقائق ذرة, 

ف�سار حب الذرة, م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة, بوظة, فطائر حمالة بانكيك, 

خال�سات للمواد الغذائية عد اخلال�سات الأثريية والزيوت العطرية, ملح, عوامل تغليظ 

دقيق  حلو,  فلفل  زجنبيل,  خبز  بهارات,  طبيعية,  حمليات  كركم,  الغذائية,  املواد  لطهي 

للطعام, دقيق البقول, دقيق ذرة, دقيق اخلردل, دقيق ال�سعري, دقيق �سويا, طحني قمح, 

ن�سا للطعام, خمائر للعجني, اأقرا�س �سكرية حلويات, بتي فور كعك, �سكر, منكهات للكعك 

متا�سك  عوامل  تابل,  زجنبيل  كعك,  عجينة  كعك,  م�سحوق  العطرية,  الزيوت  بخالف 

باخل�سراوات  خملوط  اأرز  بيبيمباب  �سناعي,  اأو  طبيعي  ثلج  لالأكل,  ال�ساحلة  املثلجات 

اأرز �سريع التح�سري, �سندوي�سات الهوت دوغ, مكعبات  اأرز,  اأونيجريي كرات  وحلم البقر, 

ثلج, بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل, بذور ال�سم�سم توابل, خملالت م�سنعة من اخل�سار 

املقطعة والبهارات, حبوب كينوا, معاجلة, برغل, حنطة �سوداء, معاجلة, طحني احلنطة 

ال�سوداء, �سل�سة التوت الربي بهارات, �سل�سة التفاح بهارات, قطع خبز حمم�س, لومبري 

خبز م�سنوع من البطاطا, ب�سطيلة حلويات, �سينبي ب�سكويت الذرة, كيم�سيجون فطائر 

من اخل�سراوات املخمرة, �سرائح بوظة من الفا�سولياء احلمراء املحالة, �سكاكر النعناع 

لإنعا�س النف�س, علكة لإنعا�س النف�س, �سعريية معكرونة, اأودون, �سعريية معكرونة, �سوبا, 

خبز بدون غلوتني, متر هندي )توابل(, لك�سا )ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(, كرات 

اأو غريها,  ال�سوكولتة  الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة  اأو  معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة 

كرو�سان )نوع من املعجنات(, خبز بال�سوكولتة, �ساي من اأع�ساب البحر, كرميا حمروقة, 

عجائن للقلي, رقائق ورقية �ساحلة لالأكل, كرات جوز الهند )نوع من احللويات(, كب�سولت 

القهوة اململوءة, ماء زهر الربتقال لال�ستعمال الغذائي, بوظة جممدة, النوغات )حلوى اأو 

-89-



اجلريدة الر�سمية العدد )1465(

راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات, معجون اأو هري�س )توابل(, عجينة الزجنبيل )مطيبات(, 

ثلج للمركبات املنع�سة, جلوكوز لأغرا�س الطهي, دابوق غلوتني, معد لل�سناعات الغذائية, 

قهوة  م�سروبات  باحلليب,  كاكاو  م�سروبات  �سل�سة,  كت�ساب  خل,  الب�سري,  للطعام  برغل 

ال�سجق,  متا�سك  مواد  خمرية,  تخمري,  مواد  باحلليب,  �سوكولتة  م�سروبات  باحلليب, 

دب�س  امللت,  �سكر  ذرة حمم�سة, خبز, مالتوز  ذرة مطحونة,  معكرون معجنات, معكرونة, 

للطعام, قطر ال�سكر, نعناع للحلويات, ع�سل نحل, �سعري مق�سر, خردل, جوز الطيب, نودلز 

معجنات,  حلويــات,  حلـــوى  قطع  �سندوي�سات,  مطحون,  �سعري  فطائر,  رقيقة,  معكرونة 

ب�سكويت بالزبدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نزوى لل�سناعات الغذائية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157368

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكانتينـــات,  املتنقلـــة  اأو  املوؤقتـــة  املطاعم  خدمات  الكافترييات,  خدمات  املقاهي,  خدمات 

خدمات املطاعم, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بن ر�سيد العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157231

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم م�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيت العربي للت�سميم والتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157366

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الإن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التزام لالإن�ساءات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157064

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات والأواين املنزلية املتنوعة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيادر لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157146

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطريق ال�سافـي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157147

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نابور�س خلدمات احلفر بي فـي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157150

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات حالقة, حجارة حالقة مطهرة الأدوية القاب�سة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النور�س املا�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157151

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وتوريد  والتهوية  والتجفـيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  اأجهزة لالإنارة 

)جمففات(,  هواء  جمففات  الهواء,  تكييف  ومن�ساآت  اأجهزة  ال�سحية,  ولالأغرا�س  املياه 

اأفران للخبازين, من�ساآت للحمام, اآلت �سنع اخلبز, مواقد, مواقد غازية, اأ�سواء ال�سقف, 

مكنات كهربائية ل�سنع القهوة, اأجهزة ومعدات طهي, اأوعية طهي, اأواين طهي كهربائية, 

معدات ومن�ساآت تربيد, معدات م�سكلة لالأفران, اأجهزة ت�سخني كهربائية, ثالجات, اأفران, 

مواقد )اأفران( املطبخ, اأفران ميكروويف )اأجهزة طهي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن البيان الع�سري

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157207

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل الفقاعات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157153

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهــي والتربيد والتجفـيف والتهوية وتوريد 

امليـــاه ولالأغـــرا�س ال�سحيـــة, اأجهــزة ومن�ساآت تكييف الهواء, جمففات هواء )جمففات(, 

اأفران للخبازين, من�ساآت للحمام, اآلت �سنـع اخلبز, مواقد, مواقد غازية, اأ�سواء ال�سقـف, 

مكنات كهربائية ل�سنع القهوة, اأجهزة ومعدات طهي, اأوعية طهي, اأواين طهي كهربائية, 

معدات ومن�ساآت تربيد, معدات م�سكلة لالأفران, اأجهزة ت�سخني كهربائية, ثالجات, اأفران, 

مواقد )اأفران( املطبخ, اأفران ميكروويف )اأجهزة طهي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن البيان الع�سري

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157154

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عمليات تنظيف املياه واخلزانات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سع للحلول الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157155

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كاكاو, قهوة, كعك, �ساي, �سوكولتة, بتي فور كعك, م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات 

قهوة باحلليب, م�سروبات �سوكولتة باحلليب, قطــع حلـــوى حلويـــات, م�سروبـــات اأ�سا�ســها 

القهوة, م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات اأ�سا�سهــا ال�سوكولتــة, �ساي مثلج, م�سروبات 

اأ�سا�سها ال�ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع حارة العني

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157233

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طموحات

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31

-96-



اجلريدة الر�سمية العدد )1465(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157172

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجزاء املركبات, بطانات مكابح للمركبات,  قطع مكابح املركبات, مكابح للمركبات, جميع 

اأقرا�س مكابح للمركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإجناز الربميي ال�سرقية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157505

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري اأماكن الإقامة املوؤقتة, خدمات النزل)بيوت ال�سيافة(, خدمات اأماكن اإقامة ال�سياح, 

حجز النزل, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة, 

بيوت  خدمات  املوؤقتـــة,  الإقامــة  اأماكن  حجز  اإقامة,  اأماكن  العطالت  خميمات  خدمات 

العتكاف, خدمات ال�ستقبال فـي اأماكن الإقامة املوؤقتة اإدارة حالت الو�سول واملغادرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوء القمر لبيوت ال�سيافة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157503

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات, تغيري بطاريات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رعد �سمد ال�سان للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157487

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأدوات �سالونات التجميل وتوابعها وجتهيزات ال�سالونات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارى حمدان لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157491

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالتجزئة للمجوهرات واحللي والك�س�سوارات والأحذية واحلقائب  ال�سلع )البيع  عر�س 

واحللي  للمجوهرات  بالتجزئة  )البيع  عامة  عر�س  خدمات  ذلك(,  �سابه  ومـــا  والهدايـــا 

والك�س�سوارات والأحذية واحلقائب والهدايا وما �سابه ذلك(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رياح امل�سيبي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157492

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س, مالب�س جاهزة, جالبيات مالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سارات اخلوير للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/8

-99-



اجلريدة الر�سمية العدد )1465(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157493

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مقهى اأبو ن�سحة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157494

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات, حلويات, حلويات �سكرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكل فـي واحد للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157495

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإبرام �سندات التاأمني �سد احلوادث, خدمات التاأمني, التاأمني, اإبرام وثائق �سندات التاأمني 

�سد احلرائق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة وكالت اخلليج للتاأمني

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 120502

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�ساءات عاملية �س.�س.و

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن:  �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي �لطلب: 2018/7/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156681

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب, خدمات مطاعم وا�سوكو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العمالق الأخ�سر للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157193

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكاتب تعقيب املعامالت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قلعة مزون للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157195

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأبناء اإ�سماعيل القنطار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/8/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 149412

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معهد, تنظيم فعاليات وموؤمترات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنت �سامل للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2021/10/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 158138

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باملزاد العلني )بيع اأدوات منزلية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ؤ�س�سة الأن�ساري التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/25

 

اجلريدة الر�سمية العدد )1465(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157780

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية، الرتبية البدنية، تعليمات الريا�سة البدنية، توفري ت�سهيالت ريا�سية، 

معلومات عن الرتفيه، تاأجري معدات الريا�سة عدا املركبات، اإجراء ف�سول اللياقة البدنية، 

تعليمات اجلودو.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سة االإبداع املتكاملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147096

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت ناقل احلركة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برتوليام نازيونال بريهاد )بيرتونا�س(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: تاور 1، برتونا�س توين تاور، كواال المبور �سيتي �سنرت، كواال المبور 

50088، ماليزيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/6

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 147097

فـي الفئة 4 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مزلقات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برتوليام نازيونال بريهاد )بيرتونا�س(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: تاور 1، برتونا�س توين تاور، كواال المبور �سيتي �سنرت، كواال المبور 

50088، ماليزيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/7/6

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155521
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واخل�سراوات   الفواكه  اللحوم،  م�ستخل�سات  والطرائد،  والدواجن  واالأ�سماك  اللحوم 
املحفوظة واملجمدة واملجففة واملطبوخة، الهالم واملربى والكومبوت، بي�س، احلليب 

ومنتجات االألبان، زيوت ودهون الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االألبان الكويتية الدامناركية �س.م.ك.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 835، ال�سفاة 13009، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/1

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155645
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معجون االأ�سنان وغ�سول الفم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوجليت - باملوليف كومبني

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 بارك افينيو، والية نيويورك 10022، الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/7

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155646
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فر�س االأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوجليت - باملوليف كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 بارك افينيو، والية نيويورك 10022، الواليات املتحدة االأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/7

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155914
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سابون، الزيوت االأ�سا�سية، م�ستح�سرات التجميل، م�ستح�سرات العناية بال�سعر كرميات 
م�ستح�سرات  عطر،  العطور،  �سناعة  بالب�سرة،  للعناية  التجميل  م�ستح�سرات  التجميل 
تعطري الهواء، �سابون معطر كولونيا، ماء تواليت ماء عطر مزيالت العرق ال�سخ�سية 
بعد  بل�سم  حالقة،  جل  احلالقة  بعد  ما  م�ستح�سرات  املعطرة،  اجل�سم  وكرميات  غ�سول 
احلالقة رغوة احلالقة، م�ستح�سرات ما بعد احلالقة رغوة احلالقة رغوة لال�ستخدام 

فـي احلمام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  جيلمار ا�س. بي. اآ
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإيطالية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: فيا مالبا�سو 725/723، 47842 �سان جيوفاين ان ماريغنانو، رمييني، 
اإيطاليا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/15
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156082

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كيديكري، �سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماير اورغانيك بي فـي تي ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ايه-177 �سارع رقم 16-زي ويغل اندا�سرتيال ا�ستيت، ثان )دبليو( - 

400604، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156083

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقرا�س ماير اأوليغوكري فورتي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماير اورغانيك بي فـي تي ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ايه-177 �سارع رقم 16- زي ويغل اندا�سرتيال ا�ستيت، ثان )دبليو( - 

400604، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156087

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقرا�س ماير اوفاكري فورتي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماير اورغانيك بي فـي تي ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ايه-177 �سارع رقم 16- زي ويغل اندا�سرتيال ا�ستيت، ثان )دبليو( - 

400604، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156094

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حبيبات فايربيك�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماير اورغانيك بي فـي تي ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ايه-177 �سارع رقم 16- زي ويغل اندا�سرتيال ا�ستيت، ثان )دبليو( - 

400604، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

-109-



اجلريدة الر�سمية العدد )1465(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156105
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطرات مايرفيت دي .

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماير اورغانيك بي فـي تي ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ايه-177 �سارع رقم 16- زي ويغل اندا�سرتيال ا�ستيت، ثان )دبليو( - 

400604، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156106
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كب�سوالت ام اي ام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماير اورغانيك بي فـي تي ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ايه-177 �سارع رقم 16- زي ويغل اندا�سرتيال ا�ستيت، ثان )دبليو( - 

400604، الهند
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156108
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كيدكاير، �سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ماير اورغانيك بي فـي تي ملتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: ايه-177 �سارع رقم 16- زي ويغل اندا�سرتيال ا�ستيت، ثان )دبليو( - 
400604، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156130
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املعادن النفي�سة و�سبائكها والب�سائع امل�سنوعة من معادن ثمينة اأو املطلية بها غري الواردة 
الكرمية     االأحجار  املجوهرات،  الثمينة،  املعادن  �سبائك  املعدنية،  العمالت  اأخرى،  فئات  فـي 
املذكورة  ال�سلع  جلميع  والتجهيزات  الغيار  وقطع  الكرونومرت،  قيا�س  واأدوات  ال�ساعات 

اأعاله. 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  تايتان كومباين ليميتيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

اأوف  بي.اأو.  �سيتي،  اإليكرتونيك�س  فريا�ساندرا  نو.193،  اإنتجريتي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
هو�سر مني رود، باجنالور 560 100، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156133
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية والرتويج، خدمات املتاجر عرب االإنرتنت والبيع باجلملة والتجزئة التي 
اأو املطلية بها،  الثمينة  املعادن  امل�سنوعة من  الثمينة و�سبائكها والب�سائع  املعادن  تعر�س 
وهي العمالت املعدنية، �سبائك من املعادن الثمينة، املجوهرات واالأحجار الكرمية وال�ساعات 
واأجهزة واأدوات قيا�س الوقت والكرونومرت واالأجزاء والتجهيزات جلميع ال�سلع املذكورة 
اأعاله، اإدارة برنامج لت�سجيع �سراء العمالت الذهبية وال�سبائك التي �سيتم ا�ستبدالها 
باملجوهرات، اإدارة برامج والء امل�ستهلك، تقدمي برامج مكافاآت حتفيزية للعمالء من خالل 
اإ�سدار ومعاجلة نقاط الوالء ل�سراء املعادن الثمينة واملجوهرات وال�ساعات عرب االإنرتنت 

ومتاجر التجزئة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  تايتان كومباين ليميتيد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

اأوف  بي.اأو.  �سيتي،  اإليكرتونيك�س  فريا�ساندرا  نو.193،  اإنتجريتي  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
هو�سر مني رود، باجنالور 560 100، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156176
فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فرا�س االأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كوجليت - باملوليف كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 300 بارك افينيو، نيويورك، والية نيويورك 10022، الواليات املتحدة 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027، ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156178
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الن�سيج  تكييف  م�ستح�سرات  الغ�سيل،  ال�ستخدامات  كلها  ومواد،  م�ستح�سرات  املنظفات، 
اال�ستعدادات  والك�سط،  واجللي  والتلميع  التنظيف  م�ستح�سرات  التبيي�س  م�ستح�سرات 
ومواد  مب�ستح�سرات  م�سربة  مناديل  اليد،  غ�سل  �سابون  ال�سحون،  غ�سل  الأغرا�س 

للتنظيف والتلميع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بورت �سن اليت، ويرال، مري�سي�سايد، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156179
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رة،  املح�سّ الفواكه  ت�سكيالت  تفاح،  هري�س  احلية،  غري  االأن�سوفة،  �سمك  املطحون،  اللوز 
التوت  املحفوظة،  الفا�سولياء  باذجنان،  باذجنان/معجون  معجون  املحفوظ،  اخلر�سوف 
املطبوخة  والفواكه  اجلبنة،  بال�سكر،  املغطاة  املك�سرات  الزبدة،  التوت،  ح�ساء  املحفوظ، 
بال�سكر، املقانق املغلفة بخليط الذرة، التوت الربي املطبوخ بال�سكر، الق�سدة، منتجات األبان، 
للطعام،  املمتاز  البكر  الزيتون  زيت  التمور،  بال�سكر،  املطبوخة  املبلورة/الفاكهة  الفاكهة 
الفالفل، الدهون ال�ساحلة لالأكل، االأ�سماك املحفوظة، اأ�سماك معلبة/اأ�سماك حمفوظة 
فـي علب معدنية، املك�سرات املنكهة، زهور جمففة �ساحلة لالأكل، اللحوم املجففة/اللحوم 
املجففة بالتجميد، خ�سراوات  جمففة/خ�سراوات  جمففة بالتجميد، رقائق فواكه، ق�سور 
فواكه، لب الفواكه، �سلطات الفواكه، االأثمار املحفوظة، الفاكهة املطهوة، الفواكه املطهوة، 
اخلفيفة  الوجبات  للطهي،  الفواكه  اأ�سا�سها  التي  املركزات  للدهن،  القابل  الفاكهة  هالم 
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التي اأ�سا�سها الفواكه، الفواكه املجمدة، فواكه معلبة/فواكه حمفوظة فـي علب معدنية، 
الثوم املحفوظ، اجليالتني ،هالم، للطعام، خيار خملل، غمو�س االأفوكادو، البندق املح�سر، 
ال�سجق، احلم�س، واملربى، الهالم للطعام، ع�سري الليمون لغايات الطبخ، العد�س املحفوظ، 
ال�سمن النباتي، مربى فواكه، اللحوم، اللحوم املحفوظة، اللحوم املعلبة/اللحوم املحفوظة 
فـي علب معدنية، منتجات حليب، الفطر املحفوظ، االأطعمة القابلة للدهن التي اأ�سا�سها 
املك�سرات، زيت زيتون للطعام، الزيتون املحفوظ، الب�سل املحفوظ، زيت النخيل للطعام، 
املحفوظ،  الفلفل  املحفوظة،  البازالء  املحفوظ،  ال�سوداين  الفول  ال�سوداين،  الفول  زبدة 
الزجنبيل املخلل، املخلالت، رقائق البطاط�س املقرم�سة/رقائق البطاط�س، فطائر بطاطا 
ال�سردين، غري  الزبيب، �سمك  امل�سغوط،  الفاكهة  الدواجن، غري احلية، معجون  مقلية، 
احللوة  الذرة  املح�سرة،  ال�سم�س  عباد  بذور  للطعام،  ال�سم�س  دوار  زيت  ال�سجق،  احلية، 
املح�سرة، الطحينية، ع�سري البندورة للطبخ، معجون البندورة، معجون الطماطم، الكماأ 
 ، اخل�سراوات  �سلطات  للطبخ،  اخل�سراوات  ع�سائر  احلية،  غري  التونة،  املحفوظ، 
الكرمية  للطبخ،  اخل�سراوات  اأ�سا�سها  التي  املركزات   ، اخل�سراوات  �سوربة  م�ستح�سرات 
التي اأ�سا�سها اخل�سراوات، املنتجات التي اأ�سا�سها اخل�سراوات القابلة للدهن، اخل�سراوات 
املطبوخة، اخل�سراوات  املجففة، اخل�سراوات املحفوظة، اخل�سراوات  املطبوخة، خ�سراوات  

معلبة/خ�سراوات  حمفوظة فـي علب معدنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الدوري غروب هولدينغ ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب رقم 1803، ات�س دي ا�س تاور، كلو�سرت اف، جمرية اليك، تاور 

دبي، �س.ب: 487928، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

-114-



اجلريدة الر�سمية العدد )1465(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156180
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوبر  املتوفرة فـي حمالت  الب�سائع، خا�سة تلك  اأنواع  املبيعات جلميع  خدمات ترويج 
ماركت واالأ�سواق وحمالت ال�سوبر ماركت، جتميع جمموعة متنوعة من ال�سلع )با�ستثناء 
نقلها( ل�سالح االآخرين )با�ستثناء نقلها( لتمكني العمالء من ا�ستعرا�س و�سراء تلك ال�سلع 
وخدمات البيع بالتجزئة ب�سهولة، مبا فـي ذلك من خالل موقع اإلكرتوين اأو من خالل 
جهاز اأمتتة ال�سراء والدفع على موقع التاجر الفعلي من م�ستح�سرات التبيي�س ومواد 
ال�سحية  واملنتجات  والك�سط  ال�سحوم  اإزالة  وم�ستح�سرات  والتلميع  والتنظيف  الغ�سيل 
�سبه  واملنتجات  االأطفال  رعاية  �سلع  باجلمال،  العناية  التجميل ومنتجات  وم�ستح�سرات 
ال�سيدالنية، ال�سابون، املنتجات املعطرة، الزيوت العطرية، م�ستح�سرات التجميل، لو�سن 
ال�سعر، معاجني االأ�سنان، اأدوات ولوازم يدوية تدار يدويا، اأدوات القطع غري الكهربائية، 
والتدفئة،  االإنارة،  وجتهيزات  اأجهزة  احلالقة،  �سفرات  مائدة(،  )اأدوات  واملالعق  ال�سوك 
والتربيد، وتوليد البخار، والطبخ، والتجفيف، والتهوية، جتهيزات �سرف املياه وال�سرف 
ال�سحي، الو�سائط املتعددة، احلا�سوب، واملقاطع ال�سمعية الب�سرية، االت�ساالت الهاتفية، 
اأو  جزئيا  امل�سغول  اأو  امل�سغول،  )غري  والكرتون  الورق  والت�سويرية،  املو�سيقية  ال�سلع 
للقرطا�سية اأو للطباعة(، املطبوعات، مواد التجليد، وال�سور الفوتوغرافية، القرطا�سية، 
مواد ال�سقة للقرطا�سية اأو لالأغرا�س املنزلية، بال�ستيك للتغليف، مواد الفنانني، فرا�سي 
دهان اأو تلوين، االآالت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا االأثاث(، املواد االإر�سادية اأو التعليمية 
)با�ستثناء االأجهزة(، االأحرف املج�سمة، الكلي�سيهات، اأواين واأوعية غري كهربائية منزلية 
اأو للمطبخ )لي�ست من معادن ثمينة اأو مطلية بها(، املجوهرات، �ساعات اليد، اأدوات قيا�س 
الوقت، �سلع للحيوانات، االأم�ساط واالإ�سفنج، الفرا�سي )عدا فرا�سي التلوين اأو الدهان(، 
ومواد �سناعة الفرا�سي، مواد وم�ستح�سرات التنظيف، �سوف الفوالذ، الزجاج غري 
امل�سغول اأو �سبه امل�سغول )با�ستثناء زجاج البناء(، اأواين املائدة مل�سنوعة من الزجاج، اخلزف 
والفخار، االألعاب واأدوات اللعب، امل�ستح�سرات ل�سيانة املنزل وجتديده، �سلع لتزيني املنزل 
الداخلي، حتديدا: املن�سوجات والب�سائع الن�سيجية، حتديدا: بيا�سات احلمام )با�ستثناء 
الن�سيجية،  املائدة  بيا�سات  املنزيل،  لال�ستعمال  بيا�سات  لالأ�سرة،  بيا�سات  االأقم�سة(، 
ال�ستائر ال�سبكية، �ستائر من الن�سيج اأو البال�ستيك، ال�ستائر الن�سيجية، املعلقات اجلدارية 
الو�سائد  للبطانات،  الف�سفا�سة  االأغطية  املحبوكة،  غري  الن�سيجية  االأقم�سة  الن�سيجية، 
من  االأثاث  اأغطية  للو�سائد،  اأغطية  ال�ساخنة(،  والو�سائد  الطبية  الو�سائد  )با�ستثناء 
املرايا،  الرقع الال�سقة،  ال�سور،  ال�سور،  اإطارات  االأ�سرة و الطاوالت،  اأغطية  املن�سوجات، 
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االأ�سياء الزخرفية من اخل�سب، اجل�س اأو البال�ستيك، الهواتف النقالة )زينة، �سناديق 
ال�سموع )ال�سمعدانات(، االأواين الفخارية،  ال�سموع، حماالت  اأو البال�ستيك،  من اخل�سب 
الورقية،  غري  الزهور،  قوارير  واأغطية  والقدور،  ثمينة،  معادن  من  لي�ست  املزهريات، 
التماثيل والتماثيل ال�سغرية اخلزفية، اأو تريا كوتا اأو زجاج، والنوافري، الزهور املجففة 
واأطقم  معدات  اخلارجية،  ولالأن�سطة  للب�ستنة  للحديقة،  ب�سائع  واالإ�ساءة،  للتزيني، 
)�سغرية  منزلية  كهربائية  �سلع  والريا�سة،  البدنية  التمارين  ممار�سة  واأدوات  التخييم، 
وكبرية(، اأثاث منزيل )داخلي وخارجي(، اأجهزة االإ�ساءة، اأواين واأوعية لال�ستعمال املنزيل 
وللمطابخ، الكتان، واملن�سوجات والب�سائع الن�سيجية، اخلردوات املعدنية ال�سغرية، ب�سائع 
اأفعلها بنف�سك، واالأدوات، ب�سائع لل�سيارات والدراجات، واملالب�س، االأحذية واأغطية الراأ�س، 
واالأمتعة، الب�سائع امل�سنوعة من اجللد، الطعام وال�سراب، اللحوم، واالأ�سماك، الدواجن 
وحلوم الطرائد، وم�ستخل�سات اللحوم، املحفوظة، والفواكه واخل�سار املجففة واملطبوخة، 
املواد الهالمية، واملربيات، والفواكه املطبوخة بال�سكر، والبي�س، احلليب ومنتجات االألبان، 
الزيوت والدهون القابلة لالأكل، القهوة، ال�ساي، الكاكاو، ال�سكر، االأرز، التابيوكا، ال�ساغو، 
بدائل القهوة، والدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب، اخلبز، املعجنات واحللويات، 
امللح،  اخلبيز،  م�سحوق  اخلمرية،  ال�سكر،  دب�س  �سراب  الع�سل،  لالأكل،  ال�ساحلة  البوظة 
اخلردل، اخلل، ال�سل�سات)توابل(، البهارات، البوظة، الزراعية، منتجات الب�ستنة والغابات 
الطازجة،  واخل�سراوات  والفواكه  )البذور(،  البذور  امل�سنعة(،  املح�سرة وغري  )غري 
والنباتات واالأزهار الطبيعية، علف احليوانات، ال�سعري، البرية، مياه معدنية وغازية، 
امل�سروبات غري الكحولية وامل�ستح�سرات ل�سنع امل�سروبات )با�ستثناء تلك التي حتتوي على 
القهوة، ال�ساي اأو الكاكاو وم�سروبات احلليب، وم�سروبات وع�سائر الفاكهة، ال�سراب املركز، 

وامل�سروبات الكحولية ) عدا البرية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كارفور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: فرن�سية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 93 �سارع باري�س،91300 ما�سى، فرن�سا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156192
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستخل�سات نباتية ال�ستخدامات الطهي، الفواكه واخل�سراوات املحفوظة واملجففة 
املعلبة، زيوت ودهون  والفواكه  واللحوم  واالأ�سماك  الهالم، مربيات، اخل�سار  واملطبوخة، 
الطعام، �سلطات اخل�سار �سلطات نباتية حم�سرة خيار، احل�ساء، ينت�سر على اأ�سا�س نباتي 
وجبات خفيفة نباتية برغر نباتي )فطائر(، رقائق نباتية ورقائق فواكه، رقائق البطاط�س، 
املنتجات الغذائية التي تتكون كليا اأو ب�سكل رئي�سي من البطاط�س املدرجة فـي هذه الفئة، 
تتكون احللويات ب�سكل اأ�سا�سي من الفواكه والفواكه املجففة والفواكه املجمدة واملطبوخة 

واملك�سرات والهالم واملربيات وزيوت الطعام والدهون وبدائل االألبان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل براندز انرتنا�سيونال اأ جى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بارمياتي6340 بار، �سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156194
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

القائمة على  امل�سروبات  مياه معدنية )م�سروبات(، مياه غازية، م�سروبات غري كحولية، 
الفاكهة وع�سائر الفاكهة، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى ل�سنع امل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل براندز انرتنا�سيونال اأ جى
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بارمياتي، 6340 بار، �سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/10

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156495
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطهرات، املطهرات لالأغرا�س ال�سحية اأو النظافة، م�ستح�سرات م�سادة للجراثيم 
اأو ال�سحية،  التعقيم لالأغرا�س ال�سحية  اأو ال�سحية، م�ستح�سرات  لالأغرا�س ال�سحية 
م�ستح�سرات لتدمري احل�سرات واحل�سرات واحليوانات ال�سارة، مبيدات الفطريات، 
مبيدات  الطحالب،  مبيدات  الطفيليات،  مبيدات  اجلراثيم،  مبيدات  اجلراثيم،  مبيدات 
الهواء  لتنقية  م�ستح�سرات  ال�سخ�سي(،  اال�ستخدام  )بخالف  العرق  مزيالت  ح�سرية، 

طارد احل�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  يونيلفر جلوبال اب بى ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بورت �سن اليت، ويرال، مري�سي�سايد، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156501
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج تطبيقات الكمبيوتر للهواتف املحمولة واالأجهزة اللوحية، اأجهزة كمبيوتر �سطح 
املكتب التي تتحكم فـي اأجهزة اال�ست�سعار واالأجهزة املنزلية الذكية واأمتتتها، الكامريات، 
واملحاور، حماور  التوجيه  واأجهزة  واملفاتيح  الكمبيوتر  �سبكة  مقاب�س حمول حموالت 
تتكون  التي  والليلية  النهارية  الروؤية  اأنظمة  الكمبيوتر،  �سبكة  توجيه  واأجهزة  ومفاتيح 
اأ�سا�سا من اأجهزة ا�ست�سعار ليال ونهارا، الكامريات النهارية والليلية وم�سادر الطاقة 
الكهربائية  املنافذ  الكهربائية  املقاب�س  الت�سغيل،  وبرامج  وال�سا�سات  االت�سال  وو�سائل 
جهاز تو�سيل كهربائي يتيح تو�سيل وف�سل كابالت الطاقة و/اأو التحكم، املقاب�س واملاآخذ 

-118-



اجلريدة الر�سمية العدد )1465(

الكهربائية موجه الكهرباء الإدارة وحت�سني اأحمال الطاقة داخل املبنى، موجهات البوابة فـي 
طبيعة اأجهزة التحكم فـي الكمبيوتر، اأجهزة توجيه ال�سبكة يتكون نظام مراقبة الفيديو 
اإلى مكان بعيد،  ال�سور  اأ�سا�سي من كامريا و�سا�سة فيديو لت�سجيل ونقل  عن بعد ب�سكل 
االألياف  من  واال�ستقبال  االإر�سال  اأجهزة  وهي  والال�سلكية،  ال�سلكية  االت�ساالت  معدات 
ال�سوئية، ومكررات االألياف ال�سوئية، واملحوالت واملح�سنات، وم�ساعفات تق�سيم املوجة، 
وموجهات  مفاتيح  ذلك  فـي  مبا  واملفاتيح  احلر،  الف�ساء  فـي  الب�سريات  اإر�سال  واأنظمة 
اإيرثنت، والو�سول من االألياف اإلى املنزل واإيرثنت عرب vdslkk املجمعات، واأجهزة االإنهاء 
واملكررات، ومنتجات اإدارة التواجد عن بعد، وهي املفاتيح، واأجهزة التحكم، واأجهزة االإنذار، 
واأجهزة اال�ست�سعار واإدارة الطاقة، موجه املكاملات الهاتفية، للهواتف املنزلية واملكتبية التي 
خمتلف  من  اإجراوؤها  يتم  التي  املدى  بعيدة  واملكاملات  الدولية  للمكاملات  باللم�س،  تعمل 
االإنرتنت  بروتوكول  عرب  االت�ساالت  من�سة  ذلك  فـي  مبا  الهاتفية  االت�ساالت  من�سات 
دون احلاجة اإلى االإنرتنت، اأجهزة توجيه املكاملات الهاتفية اأجهزة توجيه املكاملات الهاتفية 
اأي هاتف  voip من  و   pstn اإجراوؤها من خالل من�سات  التي يتم  املدى  للمكاملات بعيدة 
يعمل بنربة اللم�س دون احلاجة اإلى الو�سول اإلى االإنرتنت، موازين اأجهزة توجيه �سبكة 
وا�سعة النطاق، اأجهزة توجيه ال�سلكية موازين اإلكرتونية ال�سلكية اأنظمة اأجهزة الكامريا 
الطاقة  الإدارة   LED االإ�ساءة  �سوابط  االإنرتنت(،  )بروتوكول   IP بالفيديو  للمراقبة 
مو�سالت  التو�سيل  حموالت  االإ�ساءة،  وجدول  امللونة  والطاقة  الكمبيوتر  بيئة  واإ�ساءة 
التو�سيل اأنظمة نقل الب�سريات فـي الف�ساء احلر، ومفاتيح واأجهزة توجيه اإيرثنت، و يتم 
بيع الربامج كمكونات لها وب�سكل منف�سل، اأي الربامج التي مت تكييفها وترتيبها لت�سغيل 
ال�سلكية والال�سلكية، مكربات  واإدارة معدات االت�ساالت  وتركيب واختبار وت�سخي�س 
اأقالم  كتلة اجل�سم،  اأجهزة حتليل  املوازين مع  الال�سلكية، مقايي�س،  ال�سوت لالت�ساالت 
االإنذار مقايي�س احلمامات،  ا�ست�سعار  اأجهزة  باللم�س  �سا�سات تعمل  باللم�س  �سا�سة تعمل 
ونهارا،  ليال  ا�ست�سعار  اأجهزة  اأ�سا�سا من  تتكون  التي  والنهارية  الليلية  الروؤية  اأنظمة 
وكامريات النهار والليل، وم�سادر الطاقة، وو�سائل االت�سال، وال�سا�سات، وبرامج الت�سغيل، 
اأو  وجود  ال�ست�سعار  كهربائي  ا�ست�سعار  كهربائية جهاز  جم�سات  الرقمية  احلمام  موازين 
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اإلكرتونية ال�ستخدام  اأو ال�سغط، موازين  اأ�سياء عن طريق االت�سال  اأو  اأفراد  عدم وجود 
املطبخ، حمطات �سا�سة تفاعلية تعمل باللم�س، الثنائيات الباعثة لل�سوء )امل�سابيح(، اأقالم 
مع نقاط مو�سلة الأجهزة ال�سا�سات التي تعمل باللم�س، اأجهزة ا�ست�سعار ال�سغط، اأجهزة 
ا�ست�سعار القرب، جم�سات درجة احلرارة جم�سات تعمل باللم�س اأجهزة االت�سال الال�سلكي 
املحمولة  للهواتف  الكمبيوتر  تطبيقات  برامج  الكامريا،  بوا�سطة  امللتقطة  ال�سور  لنقل 
واأجهزة  ا�ست�سعار  اأجهزة  فـي  تتحكم  التي  املكتبية  الكمبيوتر  واأجهزة  اللوحية  واالأجهزة 
كامريات  الكهربائية  املنافذ  الكهربائية  الباب  اأجرا�س  املقاب�س،  واأمتتتها،  الذكي  املنزل 
كامريات  رقمية  فيديو  كامريات  الرقمية،  الكامريات  القيادة  لوحة  كامريات  الكمبيوتر 
كامريات  الت�سوير  كامريات  باحلركة  تعمل  التي  الكامريات  االإنرتنت(،  )بروتوكول   IP
الفيديو، اأنظمة اأمتتة الطاقة الكهربائية املنزلية واملكتبية التي ت�ستمل على وحدات حتكم 
ال�سلكية و�سلكية، واأجهزة خا�سعة للرقابة، وبرامج لالأجهزة، واالإ�ساءة، والتكييف، واالأمن 
وغريها من تطبيقات مراقبة الطاقة الكهربائية املنزلية واملكتبية والتحكم فيها، مفاتيح 
االإ�ساءة، اإمدادات الطاقة االإلكرتونية، االأ�سالك الكهربائية م�ست�سعر التالم�س، م�ست�سعر 
النوافذ واالأبواب، م�ست�سعر درجة احلرارة والرطوبة، م�ست�سعر ت�سرب والرت، م�ست�سعر 
الدخان، م�ست�سعر ثاين اأك�سيد الكربون ، ترمو�ستات )HVAC(، �سمام املربد الرتمو�ستات، 
وحدة حتكم االأ�سعة حتت احلمراء الذكية، جر�س باب الفيديو كامريا فيديو ثقب الباب 

Sub-G نظام بطارية ليثيوم لوحة �سحن بالطاقة ال�سم�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  تي بي-لينك كوربورا�سني ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غرفة رقم: 901، 9/اف، نيو اي�ست او�سن �سنرت، 9 �ساين�س ميوزمي 

رود، ت�سيم �سا ت�سوي، كولون، 901، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156502
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأنظمة االإ�ساءة LED، وهي وحدات LED، م�سابيح LED امل�سابيح الكهربائية امل�سابيح 
امل�سابيح   LED الهالوجني م�سابيح  الفلورية، م�سابيح  الكهربائية  امل�سابيح  الكهربائية 
الكهربائية، م�سابيح كهربائية م�سغرة تركيبات االإ�ساءة LED )ال�سمام الثنائي الباعث 
الباعثة لل�سوء( لال�ستخدام فـي تطبيقات  LED )الثنائيات  االإ�ساءة  لل�سوء(، تركيبات 
لتطبيقات   LED االإ�ساءة  تركيبات  واملعمارية،  وال�سكنية  وال�سناعية  التجارية  االإ�ساءة 
االإ�ساءة الداخلية واخلارجية، مقاب�س لالأ�سواء الكهربائية �سريط اإ�ساءة �سل�سلة اإ�ساءة 

�سوء غامر م�سباح مكتبي/م�سابيح، م�سابيح كهربائية ومفاتيح اإ�ساءة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تي بي-لينك كوربورا�سني ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غرفة رقم: 901، 9/اف، نيو اي�ست او�سن �سنرت، 9 �ساين�س ميوزمي 
رود، ت�سيم �سا ت�سوي، كولون، 901، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156504
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج  الال�سلكية،  الو�سول  نقطة  اأجهزة  املوجهات،  الال�سلكية،  ال�سبكة  نطاق  مو�سعات 
الكمبيوتر ) الربامج القابلة للتنزيل(، جميعها لال�ستخدام مع ال�سلع املذكورة اأعاله.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تي بي-لينك كوربورا�سني ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غرفة رقم: 901، 9/اف، نيو اي�ست او�سن �سنرت، 9 �ساين�س ميوزمي 
رود، ت�سيم �سا ت�سوي، كولون، 901، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156506
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج  الكمبيوتر،  اأجزاء  الال�سلكية،  الو�سول  نقاط  اإيرثنت  مفاتيح  ال�سبكة  موجهات 
الكمبيوتر لتخطيط وتكوين ون�سر وت�سغيل واإدارة ومراقبة اأجهزة االت�سال، جهاز تخزين 
املقاب�س  الفيديو مفاتيح كهربائية  الفيديو، م�سجالت  VOIP، كامريات  البيانات هواتف 

الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تي بي-لينك كوربورا�سني ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غرفة رقم: 901، 9/اف، نيو اي�ست او�سن �سنرت، 9 �ساين�س ميوزمي 
رود، ت�سيم �سا ت�سوي، كولون، 901، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156509
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كامريات  الفيديو،  ت�سوير  اآالت  التلفاز،  اأجهزة  الكهربائية،  الكابالت  فلورية،  �سا�سات 
املودم،  اأجهزة  اخلطوات،  عدادات  الكهربائية،  البطاريات  الفوتوغرافـي(،  )للت�سوير 
اأجهزة  ال�سبكة،  بطاقات  ال�سبكة،  تبديل  وحدات  ال�سبكات،  مفاتيح  الكهربائية،  املحوالت 
االإر�سال واال�ستقبال، اأجهزة الهاتف، الهوائيات، االأجهزة الطرفية للحوا�سيب، والب�سرية، 
اخللوية،  الهواتف  ال�سلكية،  �سبكة  بطاقة  الداخلي،  االت�سال  اأجهزة  االت�سال،  معدات 
م�سغالت الو�سائط املحمولة، االأغ�سية ال�سوتية، ال�سماعات، �سواحن الأجهزة توجيه 
البطاريات الكهربائية، اأجهزة اإر�سال االإ�سارات االإلكرتونية، كامريات اآي بيه )بروتوكول 
االإنرتنت(، اأجهزة اإنذار للح�سا�سات، اأجهزة التحكم عن بعد، اأجرا�س كهربائية لالأبواب، 
املفاتيح الكهربائية، املقاب�س والقواب�س والو�سالت االأخرى )الو�سالت الكهربائية(، برامج 

احلا�سوب القابلة للتنزيل للتحكم باالأجهزة املذكورة اأعاله.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تي بي-لينك كوربورا�سني ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: غرفة رقم: 901، 9/اف، نيو اي�ست او�سن �سنرت، 9 �ساين�س ميوزمي 
رود، ت�سيم �سا ت�سوي، كولون، 901، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156511
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العامة مطهرات  للجراثيم لالأغرا�س  املطهرات، مبيد  اأو مطهرة،  م�ستح�سرات �سحية 
ومعقمة،  م�سربة مب�ستح�سرات مطهرة  مناديل  ال�سلبة،  لالأ�سطح  االأغرا�س  جلميع 

م�ستح�سرات اإزالة الروائح الكريهة والق�ساء عليها مبا فـي ذلك البخاخات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي كلوروك�س كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحــدة  الواليـــات   ،94612، كاليفورنيـــا  اوكالنـــد،  بــرودواى،   1221 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
االأمريكيــة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156514
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العامة مطهرات  للجراثيم لالأغرا�س  املطهرات، مبيد  اأو مطهرة،  م�ستح�سرات �سحية 
ومعقمة،  م�سربة مب�ستح�سرات مطهرة  مناديل  ال�سلبة،  لالأ�سطح  االأغرا�س  جلميع 

م�ستح�سرات اإزالة الروائح الكريهة والق�ساء عليها مبا فـي ذلك البخاخات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي كلوروك�س كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحــدة  الواليــات   ،94612، كاليفورنيـــا  اوكالنــــد،  برودواى،   1221 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
االأمريكيــة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156516
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العامة مطهرات  للجراثيم لالأغرا�س  املطهرات، مبيد  اأو مطهرة،  م�ستح�سرات �سحية 
جلميع االأغرا�س لالأ�سطح ال�سلبة، مناديل م�سربة مب�ستح�سرات مطهرة ومعقمة، 

م�ستح�سرات اإزالة الروائح الكريهة والق�ساء عليها مبا فـي ذلك البخاخات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ذي كلوروك�س كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحــدة  الواليــات   ،94612، كاليفورنيـــا  اوكالنــــد،  برودواى،   1221 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
االأمريكيــة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156544
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات ال�سيدالنية لعالج ارتفاع �سغط الدم وق�سور القلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فياتري�س �سبي�سياليتى ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

 ،26505 فريجينيــا  وي�سـت  مورغانتــاون،  رود  فيـــري  كولينــز   3711 العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
الواليات املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156553
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأجهزة واملعدات العلمية، البحرية، وامل�سح، والت�سوير الفوتوغرافـي، والت�سوير ال�سينمائي، 
والب�سرية، والوزن، والقيا�س، االإ�سارة، والتحقق من )االإ�سراف(، واالإنقاذ والتدري�س، 
اأجهزة واأدوات اإجراء، والتحول، وحتويل، وتراكم، وتنظيم اأو التحكم فـي الكهرباء اأجهزة 
واأقرا�س  املغناطي�سية،  البيانات  ال�سورة، ناقالت  اأو  ال�سوت  ا�ستن�ساخ  اأو  للت�سجيل، ونقل 
الت�سجيل، االأقرا�س املدجمة، اأقرا�س الدي فـي دي وغريها من و�سائل الت�سجيل الرقمية، 
واآليات االأجهزة التي تعمل بالعملة واحدة، ماكينة النقد، اآالت احلا�سبة، ومعدات جتهيز 

البيانات واأجهزة الكمبيوتر، برامج الكمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلريق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سرف الهالل �س م ع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: بناية ال�سيخ �سلطان بن خليفة اآل نهيان �سارع الكورني�س �س.ب :63111، 
اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156557
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سيارات واالأجزاء الهيكلية لها، با�ستثناء االإطارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميت�سوبي�سي جيدو�سا كوجيو كابو�سيكي كاي�سا
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 21-1، �سيباورا 3- ت�سوم، ميناتو-كو طوكيو 108-8410، اليابان
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156558
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ستح�سرات واملواد ال�سيدالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�ستــرا زينيكا اآيه بي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سويدية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: اإ�س اإي - 151 85 �سودرتاجلي، 151 85، ال�سويد

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156563
فـي الفئة 18 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حقائب  )االأمتعة(،  احلقائب  اليد،  حقائب  الظهر،  حقائب  املدر�سية،  احلقائب  املحافظ، 
املفاتيح، احلقائب، جلود احليوانات، املظالت، حقائب الت�سوق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سينزين لومور ماركيتينغ كون�سالتن�سي كو. ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 801ن مبنى 2، فانتا�سيا ام اي �سي بالزا، نان�سان دي�سرتيكت، �سينزين، 

801، ال�سني
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/15

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156727
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقدمي الطعام وال�سراب، ومطعم، احلانات، ومقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دانا�س كون�سالتنت ملتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قرب�سية

ليما�ســـــــول،    3096 واي  �ســــي  تـــازر،  امبرييــــور  اوميــــــرو،  64�ســــــارع  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 

CY3096 قرب�س
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/17

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156795
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الدعاية واالإعالن، خدمات اإدارة االأعمال، خدمات تويل وت�سيري �سوؤون االأعمال، 
خدمات الوظائف املكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمموعة الفردان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 9948، الدوحة، 9948، قطر

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156798
فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املركبات، االأجهزة املخ�س�سة للتنقل برا اأو جوا اأو عن طريق املاء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة برتومني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب: 1432، جدة 21431، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156808
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واخل�سراوات   الفواكه  اللحوم،  م�ستخل�سات  والطرائد،  والدواجن  واالأ�سماك  اللحوم 
املحفوظة واملجمدة واملجففة واملطبوخة، الهالم واملربى والكومبوت، بي�س، احلليب 

ومنتجات االألبان، زيوت ودهون الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سرت كليفرز لبيع اللحوم والدواجن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

�سارع  د،  قطعة  ال�سناعية،  ال�سويخ  منطقة  العا�سمة،  حمافظة  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
ق�سيمة، الدور االأر�سي، وحدة رقم، 62، 62، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156822
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم وتقدمي الطعام وامل�سروبات، تقدمي بارات ال�سلطة فـي املطاعم، خدمات 
معلومات املطاعم وتقدمي الطعام، وهي تقدمي بطاقات القوائم ومكونات الوجبات عرب 
قواعد البيانات عرب االإنرتنت بالو�سائل االإلكرتونية والال�سلكية، خدمات تقدمي الطعام 

وال�سراب، اإقامة موؤقتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: وان داف توما�س بوليفارد، دبلن، اأوهايو 43107
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الواليات  اأوهايو 43107،  دبلن،  بوليفارد،  توما�س  داف  وان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

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

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156840
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم وتقدمي الطعام وامل�سروبات، تقدمي بارات ال�سلطة فـي املطاعم، خدمات 
معلومات املطاعم وتقدمي الطعام، وهي تقدمي بطاقات القوائم ومكونات الوجبات عرب 
قواعد البيانات عرب االإنرتنت بالو�سائل االإلكرتونية والال�سلكية، خدمات تقدمي الطعام 

وال�سراب، اإقامة موؤقتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  كواليتي اإز اأوار ري�سيبي، اإل اإل �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

املتحدة  الواليات  اأوهايو 43107،  دبلن،  بوليفارد،  توما�س  داف  وان  العنــــــــــــــــــــــــــــوان: 
االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/21
ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: 2027 ر.ب: 112
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157021
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات التمويلية)اخلدمات التمويلية واملالية وامل�سرفية، ال�سوؤون العقارية(، ال�سوؤون 
العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دار املاجد القاب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/24

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:تارا احلديثة للتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157024
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات التمويلية)اخلدمات التمويلية واملالية وامل�سرفية، ال�سوؤون العقارية(، ال�سوؤون 
العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دار املاجد القاب�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/24

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:تارا احلديثة للتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157026
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات التمويلية)اخلدمات التمويلية واملالية وامل�سرفية، ال�سوؤون العقارية(، ال�سوؤون 
العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة دار املاجد القاب�سة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/24

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:تارا احلديثة للتجارة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157082
فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خفاقات كهربائية)خفاقات كهربائية، اآالت خفق، قطاعات )�سكاكني(، فرامات )كهربائية(، 
خالطات كهربائية لالأغرا�س املنزلية، خالطات مطبخ )كهربائية(، اآالت خلط، اآلة ع�سارة، 
مكان�س كهربائية، غ�ساالت عالية ال�سغط، غ�ساالت ال�سغط، معاجلات اأغذية )كهربائية(، 
اآالت املطبخ الكهربائية، جمار�س/مطاحن كهربائية منزلية، مطاحن/جمار�س كهربائية 
لالأغرا�س املنزلية، غ�ساالت، غ�ساالت تعمل بقطع النقد، غ�ساالت )لغ�سل املالب�س(، غ�ساالت 
�سحون، ماكينات خياطة، اآالت درز، اآالت حفر، مثاقب كهربائية يدوية، اآالت طحن، اآالت 
اآالت قطع، مطارق  اآالت حفر، مثاقب كهربائية يدوية، قطاعات )اآالت(،  اآالت نفخ،  نفخ 
كهربائية، اآالت طحن، عدد حتمل باليد ما عدا التي تدار يدويا، لقم حفر )اأجزاء اآالت(، 
اأجهزة حلام بالقو�س الكهربائي، اأجهزة حلام كهربائية، اأدوات تنظيف باإ�ستخدام البخار، 
م�ساعد، م�سخات )اآالت(، اآالت تهذيب، اأجهزة حلام كهربائية، اأدوات كهربائية، مولدات 
كهربائية  مطاحن/جمار�س  امل�سغوط،  بالهواء  تدار  مطارق  الكهرباء،  مولدات  التيار، 
اآلية، حمركات ومكائن )عدا ما كان منها  لالأغرا�س املنزلية، مم�سحة بخار، اآالت وعدد 
للمركبات الربية(، قارنات اآلية وعنا�سر نقل احلركة )عدا ما كان منها للمركبات الربية(، 
معدات زراعية )عدا ما يدار باليد(، اأجهزة تفقي�س البي�س، اآالت بيع اأوتوماتيكية وكافة 

املنتجات الواردة بالفئة7(.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برميري كوربوري�سن للتجارة واملقاوالت ذ م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة 56 املعمورة، طريق �سلوى، الدوحة، دولة قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157083
فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنقية  ومكنات  اأجهزة  الهواء،  تربيد  اأجهزة  الهواء،  تكييف  الهواء)اأجهزة  تكييف  اأجهزة 
لال�ستخدام  كهربائية  مراوح  الهواء(،  )لتكييف  مراوح  الهواء،  تر�سيح  من�ساآت  الهواء، 
ال�سخ�سي، مراوح )اأجزاء من من�ساآت تكييف الهواء(، اأوتوكالف )طناجر �سغط كهربائية(، 
حمم�سات  )اأوتوكالف(،  كهربائية  �سغط  طناجر  طهو،  ومعدات  اأجهزة  طهو،  اأوعية 
خبز، �سوايات )اأجهزة طهو(، اأفران ميكروويف )اأجهزة طهو(، غاليات كهربائية، اأباريق 
كهربائية  )اأباريق(  القهوة، غاليات  ل�سنع  كهربائية  كهربائيا(، مكنات  �ساخنة )م�سخنة 
اأطباق �ساخنة،  اأجهزة واآالت تربيد،  اأفران كهربائية، ثالجات،  للقهوة، مقايل كهربائية، 
تربيد  اأجهزة  طهو(،  )اأجهزة  �سوايات  ت�سخني(،  )اأجهزة  مواقد  جممدات،مواقد، 
جمففات  كهربائية،  طهو  اأواين  طهو،  حلقات  طهو،  ومعدات  اأجهزة  طهو،  الهواء)اأوعية 
الثنائية  بال�سمامات  اإ�ساءة  اأجهزة  االآالت،  اأجزاء  عدا  ما  مراجل،  للغ�سيل،  كهربائية 
لل�سوء )LED(، ب�سيالت م�سابيح، ب�سيالت م�سابيح كهربائية، اأجهزة ترطيب للم�سعات 
احلرارية للتدفئة املركزية، اأجهزة ترطيب للم�سعات احلرارية، جمففات هواء )جمففات(، 
للحمامات،  �سخانات  االأطفال،  لر�ساعات  كهربائية  م�سخنات  اليدين،  لتجفيف  اأجهزة 
االأقم�سة  كي  اأجهزة  ا�سطناعية  بخارية  قدور  كهربائية،  ت�سخني  اأجهزة  ت�سخني،  اأجهزة 
بالبخار، متديدات تر�سيح املياه، م�سابيح، مواقد للم�سابيح، م�سابيح كهربائية، جمففات 
�سعر )جمففات(، م�ساعل اإ�ساءة، اأجهزة لالإنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهو والتربيد 
والتجفيف والتهوية واإمداد املياه واالأغرا�س ال�سحية وكافة املنتجات الواردة بالفئة 11(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: برميري كوربوري�سن للتجارة واملقاوالت ذ م م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: قطرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقة 56 املعمورة، طريق �سلوى، الدوحة، دولة قطر
تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/28

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان 

-132-



اجلريدة الر�سمية العدد )1465(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157543

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فواكه وخ�سراوات   اللحم،  وال�سيد، خال�سات  الدواجن  واالأ�سماك وحلوم  حلوم)اللحوم 

البي�س  بال�سكر،  حمفوظة وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة 

واللنب ومنتجات االألبان، الزيوت والدهون املعدة لالأكل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سادرات كايرايل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:679581، مالبورام، كرياال، الهند

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157544

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن)الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فاين تولز للتجارة )�س.ذ.م.م(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب:30139، دبي، االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157545

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأغطية  اأخرى،  فئات  فـي  الورادة  غري  الن�سيج  ومنتجات  قطنية)املن�سوجات  من�سوجات 

الفرا�س واملوائد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فابريكا للتجارة العامة ) ذ، م، م (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �س.ب رقم: 2752 عجمان - االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/11

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157695

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للج�سم،  لو�سنات  جتميل،  م�ستح�سرات  عطرية،  زيوت  عطور،  العطور،  عطور)�سناعة 

لو�سنات لل�سعر، لو�سن، معطرات للجو، بخور(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأبجد العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�س.ب: ١١٧ ر.ب: ٦١١ احليل ال�سمالية، ال�سيب ،حمافظة م�سقط

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/14

ا�ســـــــــم الوكيــــــــــل:مركز م�سقط للملكية الفكرية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 156604

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مواد  جب�س  حجارة،  للبناء،  ورق  طوب،  اأ�سمنت،  �سفيحية،  م�ساحيق  ا�سب�ستو�س،  اأ�سمنت 

بناء، حجر للبناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القوة الفوالذية الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158199

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الورود والهدايا وال�سوكوالتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأروكيدة اخلابورة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/28
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�إعـــــــــالن
تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا ألأحـكام 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 األآتية:
 

م
رقم 

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

16465
�سيفرون انتليك�سوال بروبرتي

 ال ال �سي
1992/1/12التجارة وال�سناعة

26457
�سيفرون انتليك�سوال بروبرتي 

ال ال �سي
1992/1/12التجارة وال�سناعة

36459
�سيفرون انتليك�سوال بروبرتي

 ال ال �سي
1992/1/12التجارة وال�سناعة

46460
�سيفرون انتليك�سوال بروبرتي 

ال ال �سي
1992/1/12التجارة وال�سناعة

56470
�سيفرون انتليك�سوال بروبرتي

 ال ال �سي
1992/1/12التجارة وال�سناعة

66471
�سيفرون انتليك�سوال بروبرتي

 ال ال �سي
1992/1/12التجارة وال�سناعة

76472
�سيفرون انتليك�سوال بروبرتي

 ال ال �سي
1992/1/12التجارة وال�سناعة

86473
�سيفرون انتليك�سوال بروبرتي

 ال ال �سي
1992/1/12التجارة وال�سناعة

2012/10/14التجارة وال�سناعةماريوت وورلدوايد كوربوري�سن976757

2012/10/14التجارة وال�سناعةماريوت وورلدوايد كوربوري�سن1076760
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م
رقم 

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

2012/10/14التجارة وال�سناعةماريوت وورلدوايد كوربوري�سن1176764

2012/10/14التجارة وال�سناعةماريوت وورلدوايد كوربوري�سن1276763

2012/10/14التجارة وال�سناعةماريوت وورلدوايد كوربوري�سن1376759

2012/10/14التجارة وال�سناعةماريوت وورلدوايد كوربوري�سن1476758

2012/10/14التجارة وال�سناعةماريوت وورلدوايد كوربوري�سن1576765

1676967
كومباين جينريال دي 

اتابلي�سمنت�س مي�سالن
2012/10/14التجارة وال�سناعة

177570
ماكورميك اآند كومباين 

انكوربوريتد
1992/10/31التجارة وال�سناعة

187571
ماكورميك اآند كومباين 

انكوربوريتد
1992/10/21التجارة وال�سناعة

2012/10/24التجارة وال�سناعةدابور انديا ليمتد1976969

2079904
حممود عبدالرحيم عبداللـه 

للتجارة
2013/3/27التجارة وال�سناعة

2179905
حممود عبدالرحيم عبداللـه 

للتجارة
2013/3/27التجارة وال�سناعة

2231518
ماير انتليكت�سوال بروبريتيز 

ليمتد
2003/9/22التجارة وال�سناعة

2376762
ال�سركة العاملية للمواد 

الغذائية �س.م.م
2012/10/14التجارة وال�سناعة

2012/11/4التجارة وال�سناعةمون�سرت انريجي كومباين2477031

2012/11/4التجارة وال�سناعةمون�سرت انريجي كومباين2577030
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م
رقم 

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

2012/11/4التجارة وال�سناعةمون�سرت انريجي كومباين2677029

2002/12/25التجارة وال�سناعةان.فـي. بيتافـين�س هولدينغ2729648

2012/10/20التجارة وال�سناعة�سيبال ليمتد2876843

2012/10/20التجارة وال�سناعة�سيبال ليمتد2976844

2012/10/20التجارة وال�سناعة�سيبال ليمتد3076845

2012/10/20التجارة وال�سناعة�سيبال ليمتد3176846

2012/10/20التجارة وال�سناعة�سيبال ليمتد3276847

2012/10/20التجارة وال�سناعة�سيبال ليمتد3376848

2000/9/6التجارة وال�سناعة�سركة ري�سوت لالأ�سمنت �س.م.ع.ع3423552

2000/9/6التجارة وال�سناعة�سركة ري�سوت لالأ�سمنت �س.م.ع.ع3523552

3676973
دبي انرتتيمنت اند ميديا 

اورجين�سي�سن منطقة احلرة ذ.م.م
2012/10/24التجارة وال�سناعة

3774211
ال�سركة الكويتية لالأغذية 

) الأمريكانا ( �س.م.ك
2012/5/9التجارة وال�سناعة

3874214
ال�سركة الكويتية لالأغذية 

) الأمريكانا ( �س.م.ك
2012/5/9التجارة وال�سناعة

3973323
ال�سركة الكويتية لالأغذية 

) الأمريكانا ( �س.م.ك
2012/3/17التجارة وال�سناعة

2010/1/16التجارة وال�سناعةالأوىل العاملية للم�سروعات �س.م.م4060966
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ريال عماين املوجودات )الأ�صول(:

)بالألـف(

2022/9/30م

ريال عماين 

)بالألـف(

2021/9/30م

ريال عماين 

)بالألـف(

الذهـب و الف�سة 

املوجودات الأجنبية:

اأ - اأر�صدة لدى البنوك فـي اخلارج

ب - احتياطي لدى �صندوق النقد الدويل 

ج - الأوراق املالية الأجنبية

امل�صتحقات من احلكومة

امل�صتحقات من البنوك املحلية

ح�صة ال�صلطنة لدى �صندوق النقد الدويل

املوجودات الثابتة ) �صافـي (

املوجودات الأخرى

2.498.855

412.828

3.304.433

38.839

6.216.116

0

758

203.490

56.187

100.210

617

7.080.082

33.677

271.139

224.075

43.451

74.503

6.615.600املجمـــــوع
========

7.727.544
========

املطلوبات )اخل�صوم(:

النقد امل�صدر

امل�صتحقات للحكومة

امل�صتحقات للبنوك املحلية:

اأ - البنوك التقليدية

ب - البنوك الإ�صالمية

املطلوبات الأخرى

ح�صاب �صندوق النقد الدويل بالريال العماين 

القيمة ال�صافية:

اأ - راأ�س املال

ب - الحتياطيات العامة

ج - اأخــرى

1.674.244

183.763

1.000.000

447.844

)114.348(

1.606.921

1.204.604

1.858.007

408.927

203.645

1.333.496

1.722.638

1.740.085

1.970.715

438.026

224.142

1.631.938

6.615.600املجمـــــوع
=========

7.727.544
=========

البنك املركزي العماين

البنـك املركــزي العمانــي

اإعـــــــالن
ا�صتنـادا اإلـى املادة 17 ) اأ ( مـن القانــون امل�صرفــي ال�صــادر باملر�صــوم ال�صلطانــي رقـــم 2000/114، 

يعلـن البنـك املركـــزي العمانــــي بــــاأن امليزانيـــــة العموميـــة للفتــــرة املنتهيـــــة فـــي 2022/9/30م, 

كانت كما يلي:
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ه�شام بن حممد بن �شعود البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الفعوان ال�شاملة �ش.م.م

يعلن ه�شام بن حممد بن �شعود البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع الفعوان ال�شاملة 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٦٩٧٩٨، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: ٢٨٨ ر.ب: ٣٢٠
هاتف رقم: ٩٤٤٤٤٥٥٨ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
حممد بن �شامل بن حممد اخلمي�شي 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة حممد بن �شامل بن حممد اخلمي�شي واأخيه للتجارة - ت�شامنية
اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة حممد بن �شامل بن  يعلن حممد بن �شامل بن حممد اخلمي�شي 
الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  ت�شامنية،   - للتجارة  واأخيه  اخلمي�شي  حممد 
بالرقــــم ٣١٦٦٢١٠، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
 والية ال�شويق- حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٢٠٢٠٤١٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

ماجد بن مبارك بن عبداللـه ال�شناين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شناين للحلويات �ش.م.م

يعلن ماجد بن مبارك بن عبداللـه ال�شناين اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة ال�شناين للحلويات 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٩١٠٨٦، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

�ش.ب: ٣٦٣ ر.ب: ١٣٢
هاتف رقم: ٩١٠٠٠٠٥٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
حممد بن اأحمد بن عبداللـه البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة تالل العذيبة لالأعمال الرائدة �ش.م.م

العذيبة  تالل  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  البلو�شي  عبداللـه  بن  اأحمد  بن  حممد  يعلن 
 ،١٣٤٧٧٤١ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  الرائدة  لالأعمال 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٧٧٢٣٣٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

عي�شى بن حممد بن علي البو�شعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شيل الهمبار املميزة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن عي�شى بن حممد بن علي البو�شعيدي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شيـــل الهمبــار املميزة 
 ،١٢٧١٣٩١ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاوآلت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٦١١٣٣٧٦ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شيل الهمبار للخدمات التجارية - تو�شية

الهمبار  اأ�شيل  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  البو�شعيدي  علي  بن  حممد  بن  عي�شى  يعلن 
للخدمات التجارية - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٧٤١٩٦، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم: ٩٦١١٣٣٧٦ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

اأحمد بن مبارك بن خمي�ش العرميي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة عفية ال�شواري للتجارة �ش.م.م

يعلن اأحمد بن مبارك بن خمي�ش العرميـــي اأنــــه يقوم بت�شفـيــة �شركــــة عفيــــة ال�شــــواري 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٠٦٤٠٤، وفقا آلتفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٠/١٩م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب: ٤١١ ر.ب: ١٨٨

هاتف رقم: ٩٩٧١٤٢٢٤ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
ح�شني بن عمر بن اأحمد الروا�ش

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإن�شاءات االإبداعية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

اآلإبداعية  اآلإن�شاءات  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  الروا�ش  اأحمد  بن  عمر  بن  ح�شني  يعلن 
 ،١١٠٢٣٤٥ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  واملقاوآلت  للتجارة 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٢٧٧٨٨٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

مكتب �شاه للتدقيق - حما�شبون قانونيون 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة احلل االأوحد ال�شاملة للتجارة �ش.م.م

يعلن مكتب �شاه للتدقيق - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة احلل اآلأوحد 
 ،١٣٧٧٧٢٧ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة  ال�شاملة 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا آلتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب: ٢٥٠٨ ر.ب: ١١٢ روي

هاتف رقم: ٢٤٧٠٧٦٥٤ - ٢٤٧٨٦١٥١ فاك�ش رقم: ٢٤٧٨٦٧٥١
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
حمدان بن �شليم بن عبداللـه الكلباين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روابي الربميي الذهبية للتجارة �ش.م.م

يعلن حمدان بن �شليم بن عبداللـه الكلباين اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة روابي الربميي الذهبية 
وللم�شفي   ،٨٠٥٣٤٧٢ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  للتجارة 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
حمافظة الربميي

�ش.ب: ٨٥٥ ر.ب: ٥١٢
هاتف رقم: ٩٦١٩٦١١١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

على العنوان امل�شار اإليه.
 امل�شفــي

-144-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

حممد بن حميد بن را�شد الغيثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإعمار الروابي للتجارة - ت�شامنية

يعلن حممد بن حميد بن را�شد الغيثي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة اإعمار الروابي للتجارة - 
بالرقــــم ١٣٦٧١٩٤، وللم�شفي وحـده  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  ت�شامنية، وامل�شجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 حمافظة الربميي

هاتف رقم: ٩٣٣٣٨١٣١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
عبيد بن مبارك بن عبيد الدهماين

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإعمار �شنا�ش اجلديدة للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلن عبيد بن مبارك بن عبيد الدهماين اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة اإعمار �شنا�ش اجلديدة 
للتجارة واملقاوآلت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٥١٠٦٨، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي 

مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب: ٨٢ ر.ب: ٣٢٤

هاتف رقم: ٩٩٦٢٧٥٦٦ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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حممد بن را�شد بن حممد البداعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول بدت للمقاوالت �ش.�ش.و

يعلن حممد بن را�شد بن حممد البداعي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شهول بدت للمقاوآلت 
وحـده  وللم�شفي   ،١٢١٠٣٢١ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.�ش.و، 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٦١٢٤٣٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
عمر بن اأحمد بن حمود الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة املجلجل املتحدة �ش.م.م

يعلن عمر بن اأحمد بن حمود الوهيبي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة املجلجل املتحدة �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٢١٢١٥، وفقا آلتفاق ال�شركاء النوؤرخ 
٢٠٢٢/٦/١٣م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:
 والية م�شقط - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٩٧٧٦٦٣٣٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

عمر بن �شامل بن عو�ش ال�شنفري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع الكناري الوطنية �ش.م.م

يعلن عمر بن �شامل بن عو�ش ال�شنفري اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة م�شاريع الكناري الوطنية 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٨٣٢٧٩٤، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩١٥٩٩٩٩٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
نا�شر بن �شامل بن �شعيد غوا�ش

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العني الرحيمة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن نا�شر بن �شامل بن �شعيد غوا�ش اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة العني الرحيمة للتجارة 
واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقم ١٠١٧٩٣٨، وللم�شفي 
وحـده حـق متثيل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٠٩١٩٨٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

اأنور بن اأحمد بن �شامل اأمبوعلي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار الب�شائر للتجارة - ت�شامنية

الب�شائر للتجارة -  اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة دار  اأمبوعلي  اأحمد بن �شامل  اأنور بن  يعلن 
بالرقــــم ١٥٠٠٢٩٥، وللم�شفي وحـده  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  ت�شامنية، وامل�شجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 دار�شيت - والية مطرح - حمافظة م�شقط

�ش.ب: ٥٣ ر.ب: ٦١١
هاتف رقم: ٩٢٣٣٤٢٨٢ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
اأحالم بنت را�شد بن �شامل املقبالية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإيقاع املتميز للتجارة �ش.م.م

تعلن اأحالم بنت را�شد بن �شامل املقبالية اأنـها تقوم بت�شفـيــة �شركة اآلإيقاع املتميز للتجارة 
وحـدها  وللم�شفية   ،١١٣٠٤٩٠ بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م، 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــية فـــي 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

هاتف رقم: ٩٩٧٢٨٧١٣ 
كمــــا تدعــــو امل�شفــية مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

 امل�شفــيةعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

اأمل بنت غالم بن علي 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مركز الفتيان الألعاب الت�شلية �ش.م.م

تعلن اأمل بنت غالم بن علي اأنـها تقوم بت�شفـيــة �شركــــة مركـــز الفتيــان آلألعــاب الت�شليــة 
�ش.م.م، وامل�شجلـــة لــدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٧١٥٣٤٨، وللم�شفيــة وحـدها 
حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــية فـــي 

كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 حمافظة م�شقط 

�ش.ب: ٦٠٣ ر.ب: ١١٤
هاتف رقم: ٩٩٣٨١٩٣٩ 

كمــــا تدعــــو امل�شفــية مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

 امل�شفــيةعلى العنوان امل�شار اإليه.
نوال بنت علوي بن حفيظ بن �شيف 

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة دار الفاتنة �ش.م.م

تعلن نوال بنت علــوي بن حفيظ بن �شيف اأنـهـــا تقوم بت�شفـيــة �شركــــة دار الفاتنـــة �ش.م.م، 
وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجاري بالرقــم ١٣٣٤٣٦١، وللم�شفية وحـدها حــــــق متثيـــــل 
ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفــية فـــي كافــــــة اآلأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
هاتف رقم: ٩٥٦٣٣٣٦٦ 

كمــــا تدعــــو امل�شفــية مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

 امل�شفــيةعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

خالد بن عو�ش بن اأحمد با�شعيب
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شي�شبان للتجارة �ش.م.م
يعلن خالد بن عو�ش بن اأحمد با�شعيب اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شي�شبان للتجارة �ش.م.م، 
املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا آلتفاق  بالرقــــم ٢٢١١١١٤،  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة 
٢٠١٨/٥/٢١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:
�ش.ب: ١٥٥٧ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٥٩٥٨٢١١ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
املكتب االإقليمي - حما�شبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية 

ل�شركة العقاد للت�شميمات املعمارية واال�شت�شارات الهند�شية �ش.�ش.و
يعلن املكتب اآلإقليمي - حما�شبون قانونيون - اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة العقاد للت�شميمات 
املعمارية واآل�شت�شارات الهند�شية �ش.�ش.و، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجل الـتجـــاري بالرقم 
١٢٩٦٧٦٦، وفقا آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٩م، وللم�شفي وحـده حق متثيـــــل ال�شركة 
التــي  اآلأمــور  كافــــــة  فـــي  امل�شفـــي  مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي 

تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
الغربة اجلنوبية - �شكة رقم : ٣٧٠٩ - مبنى رقم: ١٠٤٣ 

�ش.ب: ٣٣٨ ر.ب:١١٨ 
هاتف رقم: ٢٤١١٦٩٣٦ فاك�ش رقم: ٢٤١١٧١٥٣ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

عبا�ش بن اإ�شماعيل بن مراد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة جنم �شور البلو�ش للتجارة - تو�شية

اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة جنم �شور البلو�ش  اإ�شماعيل بن مراد البلو�شي  يعلن عبا�ش بن 
للتجارة - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٣٣١٩٤، وللم�شفي 
مراجعــــة  اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده 

امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 والية �شنا�ش - حمافظة �شمال الباطنة

�ش.ب: ٣٢ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٠٤٩٠٤٨٦ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
حميد بن م�شبح بن �شقر املقبايل

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة النباهة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلــن حميد بن م�شبـــح بن �شقــــر املقبالـــي اأنـــه يقــــوم بت�شفـيـــــة �شركـــة النباهـــة للتجــــارة 
واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجاري بالرقم ٣١٤٢٠٠٠، وللم�شفي 
امل�شفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�شفـيـة  ال�شركة فـي  وحـده حق متثيل 

فـــي كافـة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 والية �شحار - حمافظة �شمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٩٤٥٠٥٩٧ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

مكتب عزان ال�شباري - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التطور ملا وراء البحار �ش.م.م
يعلن مكتب عزان ال�شباري - حمامون وم�شت�شارون فـي القانون - اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة 
التطور ملا وراء البحار �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٨٩١٨٧، 
وفقا آلتفاق ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١١م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 اخلوير - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

هاتف رقم: ٢٤٤٨٨٨٦٨ فاك�ش رقم: ٢٤٤٨٦٦١٦
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.

مكتب دار االألباب لتدقيق احل�شابات واال�شت�شارات االقت�شادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االإنارة للم�شاريع �ش.م.م
يعلــن مكتــب دار اآلألباب لتدقيـــق احل�شابـــات واآل�شت�شــارات اآلقت�شادية اأنـه يقوم بت�شفـيــة 
�شركة اآلإنارة للم�شاريع �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٥٣٠٢٦، 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/٥/٢٥م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا آلتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
 الغربة اجلنوبية - �شكة رقم: ٣٧٤٥ - مبنى رقم: ٤٨٣٤

�ش.ب: ٣٥٢١ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٢٣٨٨٧١٤ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

حممد بن حميد بن عامر ال�شليمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة منارة قريحة للتجارة - ت�شامنية

يعلن حممد بن حميد بن عامر ال�شليمي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة منارة قريحة للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقم ١٢٢٠٤٠٦، وفقا آلتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١٨م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
 والية بدية - حمافظة �شمال ال�شرقية

هاتف رقم: ٩٢٠٠٠٥٢١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
اأحمد بن �شامل بن علي البلو�شي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة روح اجلمائل للتجارة - ت�شامنية

يعلن اأحمد بن �شامل بن علي البلو�شي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة روح اجلمائل للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٧٢٧٠٢، وفقا آلتفاق ال�شركاء 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـة  وللم�شفي وحـده حق متثيـل  املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١٢م، 
علــى  ال�شركـــة  باأعمــال  تتعلــــق  التــي  اآلأمــور  كافة  فـــي  امل�شفـــي  وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

العنوان اآلآتـي:
 والية نزوى - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٣٣٤٣٣٥٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

�شامل بن عبداللـه بن نا�شر البطا�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شدين الدولية للتنمية واال�شتثمار �ش.م.م
يعلـن �شالــم بن عبداللـه بن نا�شر البطا�شــي اأنـــــه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شديــن الدوليــــة 
للتنميـــة واآل�شتثمـــار �ش.م.م، وامل�شجلــة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٣٤٥١٢٣، 
فـي  ال�شركـــــــة  املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/١٢م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل  ال�شركاء  وفقا آلتفاق 
الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:

حمافظة م�شقط
هاتف رقم: ٩٢٢١١٧٨٥ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
اأحمد بن حمود بن حمد الدرعي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شموخ الرتاث للتجارة - ت�شامنية

يعلن اأحمد بن حمود بن حمد الدرعي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شموخ الرتاث للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقم ١٠٩٤٨٨٩، وفقا آلتفاق ال�شركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٩م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى 

العنوان اآلآتـي:
 والية نزوى - حمافظة الداخلية

\هاتف رقم: ٩٩٤٣٢٦٣٦ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

يا�شر بن فايل بن �شليم العوي�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة رذاذ الغينة للتجارة - ت�شامنية

يعلن يا�شر بن فايل بــــن �شليم العوي�شــي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركـــة رذاذ الغينة للتجارة - 
ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجاري بالرقم ١٢٥٣٢٨٤، وللم�شفي وحـده حـق 
متثيـــــل ال�شركة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب: ١٨ ر.ب: ٤١٦

هاتف رقم: ٩١١١١٨٥٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
اأحمد بن عبداللـه بن حممد الغيثي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأ�شطورة ال�شرادي - تو�شية

يعلن اأحمد بن عبداللـه بن حممد الغيثي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة اأ�شطورة ال�شرادي - 
تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٣٣٤١٤٤، وللم�شفي وحـده حق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
  حمافظة  �شمال الباطنة
هاتف رقم: ٩١١١١١٣٦ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.

-155-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شليمان واإدري�ش للتجارة �ش.م.م
يعلن مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيق احل�شابات اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شليمان واإدري�ش 
للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٧٨٤٩٣، وفقا آلتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١٦م، وللم�شفي وحـده حق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:
 القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم: ٢٨ 

�ش.ب: ٤٢٨ ر.ب: ١٣١
هاتف رقم: ٢٤٦٦٥٣٥٥ فاك�ش رقم: ٢٤٦٦٥٣٥٠

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
نا�شر بن مبارك بن نا�شر الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الكليل الوطنية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

يعلن نا�شر بن مبارك بن نا�شر الوهيبي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة الكليل الوطنية للتجارة 
واملقاوآلت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٧٩٥٢٢٨، وفقا آلتفاق 
الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�شفي  ٢٠٢٢/١٠/١٨م،  املوؤرخ  ال�شركاء 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور 

ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
غال - والية بو�شر - حمافظة م�شقط

�ش.ب: ١٦٥٤ ر.ب: ١١١
هاتف رقم: ٩٩٣٥٦٤٣٩ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

�شالح بن نا�شر بن �شامل الربواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلودة لتجديد االإطارات �ش.م.م

يعلن �شالح بن نا�شر بن �شامل الربواين اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة اجلودة لتجديد اآلإطارات 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٧٥٨٩٣٤، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب: ٥١ ر.ب: ٤١٣

هاتف رقم: ٩٩٤١٢٢٧١ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
�شعيد بن حمد بن حممد الغيالين

 اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة االأ�شفاد للتجارة واملقاوالت - تو�شية

يعلـن �شعيــد بن حمـــد بن حممـــد الغيالنـــي اأنـــه يقــــوم بت�شفـيــــة �شركـــــة اآلأ�شفـــاد للتجـــارة 
واملقاوآلت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجل الـتجــاري بالرقم ١٠٠٢٢٨٧، وفقا آلتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١٩م، وللم�شفي وحده حـق متثيـــــل ال�شركة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:
 والية �شور - حمافظة جنوب ال�شرقية

هاتف رقم: ٩٢٠١١١٢٠ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

علي بن ح�شن بن عبيد البلو�شي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنغام قريات للم�شاريع ال�شاملة �ش.م.م

اأنغام قريات للم�شاريع  اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة  البلو�شي  يعلن علي بن ح�شن بن عبيد 
ال�شاملة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٧٥٨٦٨، وفقا آلتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١١م، وللم�شفي وحـده حـق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:
  حمافظة الظاهرة

�ش.ب: ٢٥١٣ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩٩١٩٢٠٠٠ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنغام بو�شر للم�شاريع املتكاملة �ش.م.م
للم�شاريع  بو�شر  اأنغام  �شركة  بت�شفـيــة  يقوم  اأنـه  البلو�شي  عبيد  بن  بن ح�شن  علي  يعلن 
املتكاملة �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٧٦٠٧٠، وفقا آلتفاق 
ال�شركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١١م، وللم�شفي وحـده حق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة 

علــى العنوان اآلآتـي:
  حمافظة الظاهرة

�ش.ب: ٢٥١٣ ر.ب: ١١٢
هاتف رقم: ٩١٧٤٧٠٠٧ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

جا�شم بن اأحمد بن عبداللـه ال�شحي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة بوابة العامل اخل�شراء �ش.م.م

يعلن جا�شم بن اأحمد بن عبداللـه ال�شحي اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة بوابة العامل اخل�شراء 
�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٣٣٠٢٣٨، وللم�شفي وحـده حــــــق 
متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة 

اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب: ٣٥ ر.ب: ٤١٨

هاتف رقم: ٩٦٦٣٢٥٤٨ 
كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
خالد بن علي بن عمر ال�شيخ

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأنظمة امل�شتقبل - ت�شامنية

يعلن خالد بن علي بن عمر ال�شيخ اأنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة اأنظمة امل�شتقبل - ت�شامنية، 
املوؤرخ  ال�شركاء  وفقا آلتفاق  بالرقــــم ٢١٣٨٧٧٨،  الـتجـــاري  ال�شجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلة 
٢٠٢٢/٩/٢٦م، وللم�شفي وحـده حـــق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى 
اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان 

اآلآتـي:
 والية �شاللة - حمافظة ظفار

�ش.ب: ١٦٣١ ر.ب: ٢١١
هاتف رقم: ٩٩٤٩٢٨٢٥ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

حمدان بن حمود بن حمدان الق�شابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة نفو�شة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

يعلن حمــدان بن حمود بن حمدان الق�شابي اأنــه يقوم بت�شفـيـــة �شركــــة نفو�شـــة للتجارة 
واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجل الـتجاري بالرقم ٥١٢٥٢٠٠، وللم�شفي 
وحـده حق متثيـــــل ال�شركـــــــة فـي الت�شفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�شفـــي 

فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
والية بهالء - حمافظة الداخلية

�ش.ب: ١٦ ر.ب: ٦١٢
هاتف رقم: ٩٩٢٢٠٣٨٢ 

كمــــا يدعــــو امل�شفـي مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�شفــيعلى العنوان امل�شار اإليه.
اإميان بنت �شالح بن �شامل ال�شاحلية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبراج البوارح احلديثة للتجارة واملقاوالت - ت�شامنية

تعلن اإميان بنت �شالح بن �شامل ال�شاحلية اأنـها تقوم بت�شفـيــة �شركة اأبراج البوارح احلديثة 
للتجارة واملقاوآلت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانــة ال�شجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٧٩٩٢٢، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�شفـيـــة  فـي  ال�شركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـدها  وللم�شفية 

مراجعــــة امل�شفــية فـــي كافــــــة اآلأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�شركـــة علــى العنوان اآلآتـي:
�ش.ب: ١٥١ ر.ب: ٣١٦

هاتف رقم:   ٩٢٥٥٥٠٣٦
كمــــا تدعــــو امل�شفــية مبوجـــب هــــذا اآلإعــــالن دائنــي ال�شركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �شــــد 
ال�شركـــة مدعمــة بامل�شتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �شتــة اأ�شهـــر 
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا اآلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفـية 

 امل�شفــيةعلى العنوان امل�شار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

�صامل بن خلفان بن عبداللـه األأن�صاري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الطريق ال�صحيح للحلول اللوج�صتية �ش.م.م

يعلن �صامل بن خلفان بن عبداللـه األأن�صاري اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة الطريق ال�صحيح 
الـتجـــاري بالرقــــم ١٣١٣٨٦٥،  ال�صجـــل  اأمانــة  اللوج�صتية �ش.م.م، وامل�صجلة لدى  للحلول 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي 

مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان األآتـي:
 وألية لوى - حمافظة �صمال الباطنة

�ش.ب: ٥٥ ر.ب: ٢٢٣
هاتف رقم: ٩٩٧٧٧٩٥٥ 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�صار اإليه.
اإميان بنت �صليمان بن ها�صل العامرية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ب�صائر القرية الذهبية - ت�صامنية

تعلن اإميان بنت �صليمان بن ها�صل العامرية اأنـها تقوم بت�صفـيــة �صركة ب�صائر القرية الذهبية - 
ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٤٩٢٤٣، وللم�صفية وحـدها 
حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفــية فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان األآتـي:
وألية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم:   ٩٢٣٣٠٢٣٢
كمــــا تدعــــو امل�صفــية مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـية 

 امل�صفــيةعلى العنوان امل�صار اإليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

نا�سر بن علي بن �سامل الزكواين
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خفايا جرنان للتجارة - ت�سامنية

يعلن نا�شر بن علي بن �شامل �لزكو�ين �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة خفايا جرنان للتجارة - 
بالرقــــم ١١٩٧٥٠٦، وللم�شفي وحـده  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  ت�شامنية، و�مل�شجلة لدى 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �آلأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �آلآتـي:
والية اإزكي - حمافظة الداخلية

�ص.ب: ٢٤ ر.ب: ٦١٤
هاتف رقم: ٩٤٤٤١٥٩٦ 

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �آلإعــــالن 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� �آلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�سفــيعلى �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة درة حاب�ص للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن مكتب �شامل �خل�شيبي لتدقيق �حل�شابـــات �أنـه يقوم بت�شفـيــة موؤ�ش�شــــة درة حابـــــ�س 
 ،١٧١٨٢٩٠ بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �س.م.م،  و�ملقاوآلت  للتجارة 
وفقا آلتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢٤م، وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـــــــة فـي 
�لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر، وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �آلأمــور �لتــي تتعلــــق 

باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �آلآتـي:
 القرم - بناية مركز الرائد التجاري - الطابق االأول - مكتب رقم: ٢٨ 

�ص.ب: ٤٢٨ ر.ب: ١٣١
هاتف رقم: ٢٤٦٦٥٣٥٥ فاك�ص رقم: ٢٤٦٦٥٣٥٠

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �آلإعــــالن 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� �آلإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

 امل�سفــيعلى �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

حمد بن اأحمد بن حمد احلارثي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة رمال العذيبة املتحدة للتجارة واملقاوألت �ش.م.م

يعلــن حمــد بن اأحمــد بن حمــد احلارثي اأنــــه يــقوم بت�صفـيــة �صركـــة رمال العذيبــة املتحــدة 
للتجــارة واملقـــاوألت �ش.م.م، وامل�صجلـــة لــدى اأمانــة ال�صجــــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٢٤٠٩٣٨، 
وللم�صفي وحـده حق متثيــل ال�صركة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�صفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان األآتـي:

هاتف رقم: ٩٧٢٢٢٢٨١ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�صار اإليه.
�صعد بن عبداللـه بن خمي�ش ال�صعدي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة ميا�صي ال�صعد للتجارة �ش.م.م

يعلن �صعد بن عبداللـه بن خمي�ش ال�صعدي اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة ميا�صي ال�صعد للتجارة 
�ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٥٧٥٤٧، وفقا ألتفاق ال�صركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٩م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
 وألية امل�صنعة - حمافظة جنوب الباطنة

�ش.ب: ٢٦٤ ر.ب: ١١٦
هاتف رقم: ٩٨٩٤٩٠٠٨ 

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�صار اإليه.

-163-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٦٥(

�صيف بن يا�صر بن �صيف املحروقي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة خريات حارة الرحى - ت�صامنية

يعلن �صيف بن يا�صر بن �صيف املحروقي اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة خريات حارة الرحى - 
ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٠٥٧٩٠، وفقا ألتفاق ال�صركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/٩/٢٠م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى 

العنوان األآتـي:
وألية اإزكي - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٥١٣٢١١٤ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�صار اإليه.
نا�صر بن حممد بن �صامل الكعبي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو بدر الكعبي للتجارة - تو�صية

يعلن نا�صر بن حممد بن �صامل الكعبي اأنـه يقوم بت�صفـيــة �صركة اأبو بدر الكعبي للتجارة - 
تو�صية، وامل�صجلـــة لـــدى اأمانـــــة ال�صجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢١٥٠٢٤، وللم�صفــــي وحــــــده 
حــــــق متثيـــــل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي 

كافــــــة األأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان األآتـي:
 وألية �صحار - حمافظة �صمال الباطنة

هاتف رقم: ٩٢٠٧٠٥٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا األإعــــالن دائنــي ال�صركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �صــــد 
ال�صركـــة مدعمــة بامل�صتنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �صتــة اأ�صهـــر 
مــن تاريــخ ن�صــر هــذا األإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

 امل�صفــيعلى العنوان امل�صار اإليه.
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املركز العماين خلدمات رجال الأعمال
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املركز العماين الدويل لال�ستثمار �ش.م.م

يعلـن املركز العماين خلدمات رجال الأعمال ب�شفـته امل�شفي ل�شركة املركز العماين الدويل 

انتهاء  1046806، عن  الـتجـاري بالرقم  اأمانة ال�شجــل  لال�شتثمار �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
مكتب اأ�سواء الباطنة لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روائع اأجماد �سحار للتجارة - تو�سية

يعلـن مكتب اأ�شواء الباطنة لتدقيق احل�شابات ب�شفـته امل�شفي ل�شركة روائع اأجماد �شحار 

1183006، عـن انتهـاء  اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم  للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـة لدى 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات وال�ست�سارات القت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بحار الو�سطى للتجارة - ت�سامنية

يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�شابات وال�شت�شارات القت�شادية ب�شفـته امل�شفي 

ل�شركــة بحـار الو�شطـى للتجـارة - ت�شامنيـة، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 

6036449، عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
يعقوب بن يحيى بن �سامل العامري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خطوط بي�ضاء العاملية �ش.م.م

يعلـن يعقوب بن يحيى بن �شامل العامري ب�شفـته امل�شفي ل�شركة خطوط بي�شاء العاملية �ش.م.م، 

وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1234629، عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي

-165-



اجلريدة الر�سمية العدد )1465(

�سعيد بن عبداللـه احلمداين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة 
احلمداين و�سريكه للم�ستلزمات الطبية والأجهزة الإلكرتونية واخلدمات �ش.م.م

يعلـن �شعيد بن عبداللـه احلمداين ب�شفـته امل�شفي ل�شركة احلمداين و�شريكه للم�شتلزمات الطبية 

والأجهزة الإلكرتونية واخلدمات �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 

1072016، عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
خليفة بن خمي�ش بن �ضيف الهندا�ضي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�ضركة خليفة بن خمي�ش بن �ضيف الهندا�ضي للتجارة واملقاوالت - تو�ضية
يعلـن خليفــة بن خمــي�ش بن �شيف الهندا�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركة خليفــة بن خميـــ�ش بن 

الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  الهندا�شــي للتجــارة واملقــاولت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى  �شـــيف 

بالرقم 1125757، عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
رباب بنت جواد بن �سليمان ناجوانية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ملوؤ�س�سة نواعم م�سقط للتجارة �ش.م.م

م�شقـــط  نواعـــم  ملوؤ�ش�شـــة  امل�شفية  ب�شفـتــها  ناجوانيـــة  �شليــمان  بن  بنت جواد  رباب  تعلـن 

للتجارة �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1110490، عـن انتهـاء اأعمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــية
اإبراهيم بن عبداللـه بن خمي�ش العامري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نور الرافدين للم�ساريع احلديثة �ش.م.م

يعلـن اإبراهيم بن عبداللـه بن خمي�ش العامـري ب�شفـتــه امل�شفـــي ل�شركة نــــور الرافديـــن 

للم�شاريع احلديثة �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1104931، عـن 

انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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�سامل بن حممد بن را�سد الكعبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة االأهلية ملنتجات االأملونيوم واالأخ�ضاب �ش.م.م

يعلـن �شامل بن حممد بن را�شد الكعبي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة الأهلية ملنتجات الأملونيوم 

1559338، عـن انتهـاء  الـتجـاري بالرقم  اأمانة ال�شجــل  والأخ�شاب �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سدا�سيات الدولية �ش.م.م

�ش.م.م،  الدولية  �شدا�شيات  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  الكعبي  را�شد  بن  حممد  بن  �شامل  يعلـن 

وزوال  الت�شفية  اأعمال  انتهـاء  عـن   ،1678531 بالرقم  الـتجاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة 

الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
�سامل بن حممد بن عبداللـه الكعبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة �سامل واأحمد اأبناء حممد عبداللـه الكعبي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �شامل بن حممد بن عبداللـه الكعبي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة �شامل واأحمد اأبناء حممد 

عبداللـه الكعبي للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجاري بالرقم 8018022، 

عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
حمد بن علي بن ب�سري اجلهوري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سروق املربح للتجارة واملقاولت - تو�سية

للتجارة  املربح  �شروق  ل�شركة  امل�شفي  ب�شفـته  اجلهوري  ب�شري  بن  علي  بن  حمد  يعلـن 

واملقاولت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانة ال�شجــل الـتجـاري بالرقم 1124192، عـن انتهـاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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هالل بن حمد بن �ضعيد الب�ضامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ح�سون الر�ستاق الوطنية �ش.م.م

يعلـن هالل بن حمد بن �شعيد الب�شامي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة ح�شون الر�شتاق الوطنية 

اأعمال  انتهـاء  عـن   ،1166699 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجــل  اأمانة  لدى  وامل�شجلـة  �ش.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
حممد بن علي بن حممد النوفلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سبكة النجوم للتجارة - تو�سية

يعلـن حممد بن علي بن حممد النوفلي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة �شبكـــة النجـــوم للتجـــارة - 

اأعمال  انتهـاء  عـن   ،3248089 بالرقـــم  الـتجــــاري  ال�شجــــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
حممد بن قا�ضم خري اللـه بيت مبارك

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�ضركة حممد بن قا�ضم خرياللـه و�ضريكه للتجارة - ت�ضامنية

يعلـن حممد بن قا�شم خري اللـه بيت مبارك ب�شفـته امل�شفي ل�شركة حممد بن قا�شم خرياللـه 

و�شريكه للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانــة ال�شجــــل الـتجــــاري بالرقـــم 1045458، 

عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
نا�سر بن �سامل بن �سعيد غوا�ش 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر وبدر للتجارة - ت�سامنية

يعلن نا�شر بن �شامل بن �شعيد غـوا�ش ب�شفـته امل�شفي ل�شركة نا�شر وبدر للتجارة - ت�شامنية، 

الت�شفية  اأعمال  انتهـاء  عـن   ،1025326 بالرقـــم  الـتجـاري  ال�شجــــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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رامي�ش جمنادا�ش كيمجي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرية لال�ست�سارات املالية �ش.م.م 

يعلـن رامي�ش جمنادا�ش كيمجي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة ال�شرية لال�شت�شارات املالية �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعمال  انتهـاء  عـن   ،1379982 بالرقـــم  الـتجـاري  ال�شجــــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
خالد بن عبداللـه بن علي اخلليلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحولت امل�ستقبلية �ش.م.م 

يعلـن خالد بن عبداللـه بن علي اخلليلي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة املحولت امل�شتقبلية �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعمال  انتهـاء  عـن   ،1336488 بالرقـــم  الـتجـاري  ال�شجــــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
عزام بن علي بن �سليمان ال�سبلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الروابط لل�سناعات احلديدية �ش.م.م

لل�شناعـــات  الروابـــط  ل�شركــة  امل�شفــي  ب�شفـته  ال�شبلــي  �شليمــان  بن  عــلي  بن  عزام  يعلـن 

احلديدية �ش.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانــة ال�شجــــل الـتجـاري بالرقـــم 1185715، عـن انتهـاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
عامر بن خلفان بن �ضامل امل�ضلحي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نبع الوطن احلديث للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلـن عامر بن خلفان بن �شامل امل�شلحي ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــة نبــع الوطــن احلديــث 

للتجارة واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانــة ال�شجــــل الـتجـاري بالرقـــم 1141303، 

عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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علي بن را�ضد بن هوي�ضل املعمري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلناح الطائر املميز للتجارة - ت�سامنية

يعلـن علي بن را�شد بن هوي�شل املعمري ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــة اجلنـــاح الطائـــر املميـــز 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانــة ال�شجــــل الـتجـاري بالرقـــم 1094623، عـن انتهـاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
وليد بن �سليمان بن �سامل احلو�سني

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سقط للتجهيزات املتحدة �ش.م.م

يعلـن وليد بن �شليمان بن �شالــم احلو�شنــي ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــة م�شقــط للتجهيــزات 

انتهـاء  1178829، عـن  بالرقـــم  الـتجـاري  ال�شجــــل  اأمانــة  وامل�شجلـة لدى  املتحـــدة �ش.م.م، 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
جنيب بن اإبراهيم بن عبداللـه االإ�ضماعيلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأنوار املليا�ش للتجارة - ت�سامنية

املليا�ش  اأنوار  ل�شركــة  امل�شفــي  الإ�شماعيلي ب�شفـته  اإبراهيم بن عبداللـه  يعلـن جنيب بن 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانــة ال�شجــــل الـتجـاري بالرقـــم 5117828، عـن انتهـاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة جنيب االإ�ضماعيلي و�ضركاه - ت�ضامنية

يعلـن جنيب بن اإبراهيم بن عبداللـه الإ�شماعيلي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة جنيب الإ�شماعيلي 

و�شركاه - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانــة ال�شجــــل الـتجـاري بالرقـــم 1066548، عـن انتهـاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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علي بن �سليمان بن علي ال�سبلي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ك�سارة ال�سرق الأق�سى �ش.م.م

يعلـن علي بن �شليمان بن علي ال�شبلي ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــة ك�شارة ال�شرق الأق�شى �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعمال  انتهـاء  عـن   ،1043555 بالرقـــم  الـتجـاري  ال�شجــــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
م�سطفى حيدر �سالح 

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الحتاد للخدمات العاملية �ش.م.م

يعلـن م�شطفى حيدر �شالح  ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــة  الحتـــاد للخدمـــات العامليـــة �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعمال  انتهـاء  عـن   ،1082237 بالرقـــم  الـتجـاري  ال�شجــــل  اأمانــة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
علي بن اأحمد بن حممد عكعاك

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ظفار لتدوير البال�ستيك �ش.م.م

يعلـن علي بن اأحمد بن حممد عكعاك ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــة ظفار لتدوير البال�شتيك 

اأعمال  انتهـاء  1047546، عـن  الـتجـــاري بالرقـــم  ال�شجــــل  اأمانــــة  لـــدى  �ش.م.م، وامل�شجلـــة 

الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
عبداللـه بن مبارك بن عبداللـه اخلرو�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة دانة ال�سرق املتحدة للتجارة - تو�سية

يعلـن عبداللـه بن مبارك بـن عبداللــه اخلرو�شــي ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــة دانـــة ال�شـــرق 

املتحدة للتجارة - تو�شية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1150475، 

عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلمد للتجارة - ت�سامنية

يعلـن مكتب الرباعي لتدقيق احل�شابات ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــة اجلمد للتجارة - ت�شامنية، 

وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1213054، عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية 

وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
فهد بن عبداللـه بن �سامل املعمري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية 

ل�سركة فهد بن عبداللـه بن �سامل املعمري و�سريكه للمقاول - ت�سامنية
يعلـن فهد بن عبداللـه بن �شامل املعمري ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــة فهد بن عبداللـه بن �شامل 

املعمري و�شريكه للمقاول - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 

3146693، عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
عادل بن علي بن عبيد املخمري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة م�ضارق الزاهية للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية

يعلـن عادل بن علــي بن عبيــد املخمــري ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــة م�شارق الزاهية للتجارة 

واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1111157، عـن 

انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
مكتب اأبو �سعود لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روان املتحدة للتجارة واملقاولت �ش.م.م

يعلـن مكتب اأبو �شعود لتدقيق احل�شابات ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــة روان املتحــدة للتجـــارة 

واملقاولت �ش.م.م، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 2216345، عـن انتهـاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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حممد بن �سعيد بن م�سلم تبوك
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كوارتز للبحث والتطوير 

يعلـن حممد بن �شعيد بن م�شلم تبوك ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــة كوارتز للبحث والتطوير، 

وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1348705، عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية 

وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلزيرة ل�سناعات املواد الغذائية 

يعلـن حممد بن �شعيد بن م�شلم تبوك ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــة اجلزيرة ل�شناعات املواد 

الغذائية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1064799، عـن انتهـاء اأعمال 

الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املحيط لالإبحار �ش.م.م

يعلـن حممد بن �شعيد بن م�شلم تبوك ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــة املحيط لالإبحار �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعمال  انتهـاء  عـن   ،1282947 بالرقـم  الـتجــاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـــة 

وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الإبداع اخلليجية �ش.م.م

يعلـن حممد بن �شعيــد بن م�شلــم تبــوك ب�شفـته امل�شفــي ل�شركــة دار الإبـداع اخلليجية �ش.م.م، 

الت�شفية  اأعمال  انتهـاء  عـن   ،1337199 بالرقــــم  الـتجــاري  ال�شجل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـــة 

وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الدولية ل�سناعة البال�ستيك �ش.م.م

ل�شناعـــة  الدوليــــة  ل�شركــة  امل�شفــي  ب�شفـته  تبـــــوك  م�شلــــم  بن  �شعيـــــد  بن  حممــد  يعلـن 

البال�شتيك �ش.م.م، وامل�شجلـــة لدى اأمانـة ال�شجل الـتجــاري بالرقـم 1063874، عـن انتهـاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
انت�سار بنت عبادي بن وليد احلجرية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأجواء دملون للتجارة - ت�سامنية 

تعلـن انت�شار بنت عبادي بن وليد احلجرية ب�شفـتها امل�شفية ل�شركــة اأجواء دملون للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1098032، عـن انتهـاء اأعمال 

الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــية
عبداللـه بن اأحمد بن حممد البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة �ضاهني لوى للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية 

يعلـن عبداللـه بن اأحمد بن حممد البلو�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة �شاهني لوى للتجارة 

واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1189813، عـن 

انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
عبداحلكيم بن حممد بن �سعيد باخمالف

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بو�سا�سو للتجارة - ت�سامنية 

يعلـن عبداحلكيم بن حممد بن �شعيد باخمالف ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة بو�شا�شو للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 2157969، عـن انتهـاء اأعمال 

الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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مكتب �سامل اخل�سيبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �ساج الهند�سية �ش.م.م 

وامل�شجلـــة  �ش.م.م،  الهند�شية  �شاج  ل�شركــة  امل�شفي  ب�شفـته  اخل�شيبي  �شامل  مكتب  يعلـن 

وزوال  الت�شفيــة  اأعمــال  انتهـــاء  عـن   ،1830066 بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�شجــــل  اأمانــــة  لـــدى 

الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اأحمد بن �سليمان بن حميد ال�سكيلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول امليدان للتجارة - ت�سامنية 

يعلـن اأحمد بن �شليمان بن حميد ال�شكيلي ب�شفـته امل�شفي ل�شركــة �شهول امليدان للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـــة لـــدى اأمانــــة ال�شجــــل الـتجـــاري بالرقـــم 1240860، عـن انتهـاء اأعمال 

الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
حممد بن حمود بن �سعيد اخلرو�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة خريات خرا�ضني للتجارة واملقاوالت - ت�ضامنية 

يعلن حممد بن حمود بن �شعيد اخلرو�شي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة خريات خرا�شني للتجارة 

واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجـاري بالرقم 1020646، عـن انتهـاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
عبداللـه بن مبارك بن فا�سل العامري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�ضفـية ل�ضركة اأجنحة الطائر الذهبي للتجارة واملقاوالت �ش.م.م 

يعلن عبداللـه بن مبارك بن فا�شل العامري ب�شفـته امل�شفي ل�شركة اأجنحة الطائر الذهبي 

للتجارة واملقاولت �ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجـاري بالرقم 1059337، عـن 

انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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�سامل بن اأحمد بن حممد البادي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احللو للنقل �ش.م.م 

يعلن �شالــم بن اأحمــد بن حممـــد البـــادي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة احلـــلو للنقـــل �ش.م.م، 

وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجـاري بالرقم 1098483، عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
منال بنت اأحمد بن حممد احلمادية

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الطري الرومي للتجارة �ش.م.م

الرومــي  الطيــر  ل�شركــة  امل�شفية  اأحمـــد بن حممـــد احلمادية ب�شفـتها  بنــت  تعلن منـــال 

1223197، عـن انتهـاء  اأمانــة ال�شجـل الـتجــاري بالرقــم  لـــدى  للتجــارة �ش.م.م، وامل�شجلــة 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــية
�سعيد بن �سامل بن �سعيد العوفـي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العوفـي واجلابري للتجارة �ش.م.م 

يعلن �شعيد بن �شامل بن �شعيد العوفـي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة العوفـي واجلابري للتجارة 

�ش.م.م، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجـاري بالرقم 1213488، عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية 

وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
علي بن نا�سر بن حممد اليافعي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة علي نا�سر حممد اليافعي واأولده للتجارة واملقاولت - تو�سية  

يعلن علي بن نا�شر بن حممد اليافعي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة علي نا�شر حممد اليافعي 

واأولده للتجارة واملقاولت - تو�شية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجـاري بالرقم 2052156، 

عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة معامل م�سقط املتكاملة �ش.م.م 

يعلن مكتب �شامل اخل�شيبي لتدقيــق احل�شابــات ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركة معالــم م�شقــط 

انتهـاء  عـن   ،1122510 بالرقم  الـتجـاري  ال�شجل  اأمانة  لدى  وامل�شجلة  �ش.م.م،  املتكامـــلة 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اأ�سعد بن �سعيد بن نا�سر املعويل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النجوم الأربعة لالأعمال �ش.م.م 

يعلن اأ�شعد بن �شعيد بن نا�شر املعويل ب�شفـته امل�شفي ل�شركة النجوم الأربعة لالأعمال �ش.م.م، 

وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجـاري بالرقم 1310650، عـن انتهـاء اأعمال الت�شفية وزوال 

الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
علي بن �سامل بن نعيفر املغريي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مناظر ال�سلطنة للتجارة واملقاولت - ت�سامنية

يعلن علي بن �شامل بن نعيفر املغريي ب�شفـته امل�شفي ل�شركة مناظــر ال�شلطنـــة للتجـــارة 

واملقاولت - ت�شامنية، وامل�شجلة لدى اأمانة ال�شجل الـتجـاري بالرقم 1091696، عـن انتهـاء 

اأعمال الت�شفية وزوال الكيان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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