
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1485(                                                                            ال�سنة الثانيـــة واخلم�سـون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

الزمـــان وحتديـــد  عبـــر  باإن�شـــاء متحـــف عمـــان  مر�شــــوم �شــلطانــي رقـــم 2023/15 

اخت�شا�شاتـــه.

قـــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــة
                                                     وزارة اإلإ�سكان والتخطيط العمراين

�سادر فـي 2023/3/15 باإ�شدار الالئحة التنظيمية  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2023/49 

العمراين  والتخطيط  اإلإ�شكان  وزارة  لتقدمي 

بعــ�ض خدماتهــا مــن خــالل املكاتــب الهند�شيــة 

ومكاتب اإل�شت�شارات الهند�شية.

                                                             وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

�سادر فـي 2023/3/12 باإ�شدار الالئحة التنفـيذية  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم ٦0/2023 

لقانون امل�شتح�شرات البيطرية.

مقابل  ر�شوم  بفر�ض   2023/3/15 فـــي  �ســادر  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم ٦٧/2023 

ترخيـــ�ض وت�شجيــــل امل�شتح�شـــرات البيطريــــة، 

و�شركــات وم�شانــع وم�شتودعـــات امل�شتح�شــرات 

البيطريــة.
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                                                           هيئـــة تنظيـــم اخلدمـــات العامـــة

�ســادر فـــي 2023/3/9 باإ�شدار إلئحـــة الوقايـــة  قــــــــــــــــــــــــــــــــرار رقــــــــــــــــــــــــــــــــم ٧/2023 

من خماطر اإلأعمال والرتكيبات اإلأر�شية ذات 

ال�شلة بقطاع املياه وال�شرف ال�شحي.

اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
                                                          وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اإل�ستثمار

اإلإعالنات اخلا�شـــة بالن�شــر عــن طلبـات ت�شجيــل العالمــات التجاريـــة.

اإعالن ب�شاأن العالمات التي مت التاأ�شري فـي ال�شجالت بالرتخي�ض باإلنتفاع.

اإعالن ب�شاأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�شجلة.

                                                اإلأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�ســات
اإعالن عن طرح املناق�شة رقم 2023/12.

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ال�شهم الالمع املتحدة للتجارة واملقاوإلت - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شهول ال�شرق الرائدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة مالك عبداللـه اليافعي للنقل والتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شليمان بن حممد النعماين وولده - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ملوؤ�ش�شة زوايا الظاهرة للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الوطنية إلإدارة النظم �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة لوؤلوؤة �شحار الالمعة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البوادي للتموين �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شماء احلزم احلديثة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة ماآثر املنى �ض.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع ابن اأيوب للتجارة  واملقاوإلت - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة متور العجوة للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإلأ�شبال الذهبية �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة البداعي املتحدة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع اإلأزد املا�شية - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأثري ال�شمال احلديثة للتجارة - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شندان لال�شتثمار �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغد اإلأهلية للتعدين والت�شدير - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اأبو علي العوي�شي و�شريكه للتجارة - تو�شية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شليمان با�شاوي لال�شتثمار �ض.�ض.و.

 اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الروؤية للتكنولوجيا املتعددة �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شواحي لزق للتجارة واملقاوإلت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اآرام �شاللة للتجارة واملقاوإلت �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة طيف الورد اإلأحمر - ت�شامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإلأجماد لل�شيارات واإلأعمال �ض.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�شفـية ل�شركة العربية املتحدة لالإنتاج ال�شناعي �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركــــة ال�شفوة خلدمات اإل�شتثمار والتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركــــة اإلأطراف الثالثة للتجارة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركــــة النعمة العمانية للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركــــة ال�شرق اإلأو�شط للغاز الطبيعي �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركــــة فعالية اإلأداء لتطوير الربجميات �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركــــة زهور احليل للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركــــة احلجر الف�شي للتجارة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية لل�شركــــة العمانية الدولية للت�شويق �ض.م.ع.ع.
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة التفوق ال�شاملة للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركـة ال�شبيل العاملية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركـة م�شاريع العو�شي املتحدة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركــــة دار الزهور الذهبية - ت�شامنية. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع برزة الظاهرة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركــــة العا�شمة للخدمات الزراعية �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شامل بن �شعيد بن را�شد العي�شائي و�شريكه 

للتجارة واملقاوإلت - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركــــة اإلبتداء للخدمات والتجارة - تو�شية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اإلأهداف الراقية للتجارة واملقاوإلت �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركــــة اجليدة العاملية لل�شيارات والتجارة )�شركة 

منطقة حرة( �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة خط الريان للتجارة واملقاوإلت �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اجلابري والريامي للتجارة - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع التميز امل�شتقبلية �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ملوؤ�ش�شة بحار الياقوت املتحدة للمقاوإلت والت�شييد - تو�شية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة �شروح بدية احلديثة للتجارة واملقاوإلت - تو�شية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الغرب احلديث للتجارة واإلأعمال �ض.�ض.و.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة الدرعي وال�شالمي للتجارة واملقاوإلت - ت�شامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة م�شاريع زهرة اليا�شمني املتحدة �ض.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة برق امل�شيق للتجارة �ض.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�شفـية ل�شركة اللطائف احلديثة - ت�شامنية.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٣/١٥
باإن�ساء متحف عمان عرب الزمان وحتديد اخت�سا�ساته

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 91/128 باإ�ســــــدار القانــــون اخلـــا�ص بالنظـــام املالـــــي لديـــــوان 

البالط ال�سلطاين،
وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 96/86 باإ�سدار قانـــون معا�سات ومكافــــاآت مـــا بعـــد اخلدمـــة 

ملوظفـي ديوان البالط ال�سلطاين العمانيني، 
وعلى املر�ســوم ال�سلطانــي رقم 97/97 باإ�سدار القانون اخلـــا�ص بنظـــام املوظــفـني بديــــوان 

البالط ال�سلطاين، 
وعلى نظام اجلهاز األإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75، 

وعلى املر�سوم ال�سلطانــي رقــم 49/ 2022 ب�ساأن اعتماد الهيكل التنظيمـــي ل�سـوؤون البـــالط 
ال�سلطاين و�سالحيات األأمني العام،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــــى

ين�ســــاأ متحـــــف ي�سمــــى "متحـــف عمـــان عبــر الزمـــان"، وتكـــون لـــه ال�سخ�سيـــة األعتباريــة، 
ويتمتع باأل�ستقالل املايل واألإداري.

املــادة الثانيـــــة

يكون متحف عمان عرب الزمان حتت الرعاية الفخرية لل�سلطان.

املــادة الثالثـــــة

يكون مقر متحف عمان عرب الزمان فـي وألية منح فـي حمافظة الداخلية.
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املــادة الرابعـــة

حتدد اخت�سا�سات متحف عمان عرب الزمان وفقا للملحق املرفق.

املــادة اخلام�سـة

ا�ستثناء من اأحكام نظام اجلهاز األإداري للدولة امل�سار اإليه، يكون ملتحف عمان عرب الزمان 

جمل�ص اأمناء، برئا�سة اأمني عام �سوؤون البالط ال�سلطاين، ي�سدر بتعيني اأع�سائه وحتديد 

مدة ع�سويتهم اأمر �سام.

وتكون ملجل�ص األأمناء ال�سالحيات ذاتها املقررة ملجال�ص اإدارات الهيئات العامة املن�سو�ص 

عليها فـي نظام اجلهاز األإداري للدولة امل�سار اإليه.

املــادة ال�ساد�سـة 

يكـــــــون ملتحـــــــــف عمــــــان عبـــر الزمـــــان رئيــــــ�ص تنفـيـــــــذي بدرجـــــــة مديــــر عــــــام، ي�سمـــــى 

)مدير عام املتحف(، ي�سـدر بتعيينه قرار من رئي�ص جمل�ص اأمناء املتحــــف بعـــد موافقـــة 

لـــه �سالحيــــات رئي�ص الوحدة املن�سو�ص عليها فـي القوانـــني واملرا�سيـــم  املجلــ�ص، تكـــون 

ال�سلطانيــــة، ويح�ســر جميع اجتماعات جملـــ�ص األأمنــاء دون اأن يكــون لــه �سـوت معــدود، 

وذلك على النحو املن�سو�ص عليه فـي نظام اجلهاز األإداري للدولة امل�سار اإليه.

املــادة ال�سابعــة

تـــوؤول اإلــى متحـــف عمان عرب الزمـــان مـن �ســـوؤون البــالط ال�سلطانــي كافــة املخ�س�ســـات 

واألأ�سول واحلقوق واأللتزامات واملوجودات واملقتنيات األأثرية وال�سواهد املادية واملعنوية 

ذات ال�سلة باملتحف.   

املــادة الثامنــــة

ينقل اإلى متحــف عمان عرب الزمــان موظـــفو �ســـوؤون البالط ال�سلطاين املعنيون ب�سوؤون 

املتحــــف، والذيـــن ي�ســــدر بتحديدهــــم قــــــرار مــــن اأمني عــــام �ســــوؤون البــــالط ال�سلطانــــي، 

بذات درجاتهم املالية. 
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املــادة التا�سعـــة

ت�ســري علــى موظفــي متحــف عمــان عرب الزمان اأحكام القانــون اخلــا�ص بالنظــام املالــي 

لديوان البالط ال�سلطاين، والقانون اخلا�ص بنظام املوظفـني بديوان البالط ال�سلطاين، 

وقانون معا�ســات ومكافـــاآت ما بعد اخلدمة ملوظفـي ديوان البــالط ال�سلطانــي العمانيـني، 

امل�سار اإليها. 

املــادة العا�ســـرة 

ي�سدر رئي�ص جمل�ص اأمناء متحف عمان عرب الزمان اللوائح والقرارات الالزمة لتنفـيذ 

اأحكام هذا املر�سوم بعد موافقة املجل�ص، واإىل اأن ت�سدر ت�سري على املتحف القوانني والنظم 

املطبقة فـي �سوؤون البالط ال�سلطاين مبا ال يتعار�ص مع اأحكام هذا املر�سوم.

املــادة الحادية  ع�سرة

يلغى كل ما يخالف هذا املر�سوم، اأو يتعار�ص مع اأحكامه. 

املــادة الثانية  ع�سرة

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

�سـدر فـي: ١٩ مـن �سعبـــــــــــان �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق: ١٢ مـن مـــــــــــــار�س �سنـة ٢٠٢٣م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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ملحــــق

اخت�سا�ســات متحــف عمــان عبـر الزمــان

اإبــــراز املــــوروث احل�ساري والتاريخـــي والثقافـي والعلمـــي ل�سلطنــة عمان عبـر الع�ســور    1

املختلفة با�ستخدام التقنيات احلديثة. 

عر�ص املجموعــــات األأثريــــة وا�ستخــدام اأحـــدث اأ�ساليـــب وتقنيـــات العــــر�ص املتحفــــي    2

للزائرين.

التوثيق الرقمي وت�سجـيل القطـع األأثريـــة وحفظهـــا ودرا�ستهـــا و�سيانتهـــا وترميمهـــا     

واإجراء البحوث الالزمة لذلك. 

توعية املجتمع باحل�سارة العمانية ومفرداتها عرب الع�سور.    4

اإعداد وتاأهيل وتدريب ورفع كفاءة املوارد الب�سرية فـيما يت�سل مبجاألت عمل املتحف.    5

تعزيز وتطوير التعاون فـي األخت�سا�سـات املتعلقة باملتحــف مع غريهــــا مـــن اجلهــات    6

املعنية فـي الدول واملنظمات واملوؤ�س�سات األإقليمية والدولية املتخ�س�سة. 

اإجراء البحوث والدرا�سات، وتنظيم املوؤمترات والندوات فـي املجاألت املتعلقة باملتحف.    7

متثيـل �سلطنــة عمــــان فـي املوؤمتــــرات والفعاليـــات واألجتماعـــات األإقليميــة والدوليـــة    8

املتعلقة باخت�سا�سات املتحف. 

اأي اخت�سا�سات اأخرى مقررة مبقت�سى القوانني واملرا�سيم ال�سلطانية.   9
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 وزارة اإلإ�سكان والتخطيط العمراين
قـــرار وزاري

رقــم ٤٩/2023
باإ�سدار الالئحة التنظيمية لتقدمي وزارة اإلإ�سكان والتخطيط العمراين 
بع�ض خدماتها من خالل املكاتب الهند�سية ومكاتب اإل�ست�سارات الهند�سية

ا�ستنادا اإىل القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47،

واإىل قانون املعامالت املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2013/29،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2016/27 باإ�سدار قانون تنظيم عمل املكاتب اال�ست�سارية الهند�سية،

واإىل نظام اجلهاز االإداري للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/75،

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/93 بتعديل م�سمى وزارة االإ�سكــان اإلــى وزارة االإ�سكــان 

والتخطيط العمراين وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإىل الالئحة التنظيمية ل�سوابط تخطيط االأرا�سي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2013/53،

واإىل موافقـة وزارة املاليــــة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر
املــادة اإلأولـــــى

يعمل باأحكام الالئحة التنظيمية لتقدمي وزارة االإ�سكان والتخطيط العمراين بع�ض خدماتها 

من خالل املكاتب الهند�سية ومكاتب اال�ست�سارات الهند�سية، املرفقة.

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

�سدر  فـي: 22 من �سعبــــــــــان 1٤٤٤هـ
املوافـــــق: 1٥ من مــــــــــــار�ض 2023م 

د. خلفان بن �سعيد بن مبارك ال�سعيلي
وزيـــر االإ�سكــان والتخطيـــط العمرانـــــي
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الالئحة التنظيمية لتقدمي وزارة اإلإ�سكان والتخطيط العمراين 

بع�ض خدماتها من خالل املكاتب الهند�سية ومكاتب اإل�ست�سارات الهند�سية

املــادة ) 1 (

فـي تطبيــق اأحكـام هــذه الالئحــة يكـــون للكلمــات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�ض 

عليه فـي قانون تنظيم عمل املكاتب اال�ست�سارية الهند�سية، كما يكون للكلمات والعبارات 

االآتية املعنى املبني قرين كل منها، ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر:

الـــــوزارة: 
وزارة االإ�سكان والتخطيط العمراين.

املديريـة: 
املديريات العامة لالإ�سكان والتخطيط العمراين فـي املحافظات. 

اللجنــــة: 
اللجنة املن�سو�ض عليها فـي املادة )5( من هذه الالئحة.

املكاتــــب: 
املكاتب الهند�سية ومكاتب اال�ست�سارات الهند�سية احلا�سلة على ال�سهادة.

ال�سهــادة: 
الوزارة للمكاتب الهند�سية ومكاتـــب  التق�سيم االإداري املخت�ض فـي  املوافقة ال�سادرة من 

اال�ست�ســـارات الهند�سيـــة لتقديــم بع�ض خدمات الوزارة فـي جمايل التخطيط وامل�ساحة.

اخلدمات: 
اأعمال التخطيط وامل�ساحة التي تقدمها الوزارة من خالل املكاتب، وفقا الأحكام هذه الالئحة.

املــادة ) 2 (

تتوىل الوزارة تقدمي خدماتها فـي جمايل التخطيط وامل�ساحة لطالبيها من خالل املكاتب، 

وذلك وفقا لل�سروط واالإجراءات املن�سو�ض عليها فـي هذه الالئحة.

املــادة ) 3 (

اإال بعد احل�سول  الالئحة  فـي هذه  املن�سو�ض عليها  للمكاتب تقدمي اخلدمات  ال يجوز 

على ال�سهادة.
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املــادة ) ٤ (

يقدم طلب احل�سول على ال�سهادة من املمثل القانوين للمكتب عرب من�سة الوزارة االإلكرتونية، 

مرفقا به امل�ستندات االآتية: 

1 - ما يفـيد �سفة مقدم الطلب.

2 - ن�سخة من الرتخي�ض ال�سادر للمكتب من اجلهة االإدارية املخت�سة ملزاولة ن�ساط 

اال�ست�سارات الهند�سية.

3 - ن�سخة من ال�سجل التجاري للمكتب �سارية املفعول.

4 - �سهادة تفـيد االنت�ساب لغرفة جتارة و�سناعة عمان �سارية املفعول.

5 - ن�سخــة من الرتخيــ�ض البلــدي ال�ســــادر للمكتب اأو ن�سخــة من �سنــد ملكيــة مقــره 

اأو عقد اإيجاره.

6 - ن�سخـــة من رخــ�ض االأجهزة امل�ساحية اخلا�سة باملكتب املعتمدة من الهيئة الوطنية 

للم�ساحة.

7 - ك�سف بالقوى العاملة الوطنية والوافدة امل�سجلة، العاملة فـي املكتب. 

8 - ال�سيـــرة الذاتيــــة واخلبـــرات ال�سابقـــة للمهند�ســني والفنيــني العاملني فـي املكتب 

فـي جمايل التخطيط وامل�ساحة.

املــادة ) ٥ (

تخت�ض بالبت فـي طلبات احل�سول على ال�سهادة جلنة فـي الوزارة، ت�سكل بقرار من الوزير، 

برئا�سة وكيل الوزارة للتخطيط العمراين اأو من يفو�سه، وع�سوية كل من:

1-  مدير عام نظم املعلومات اجلغرافـية.

2- مديـــــــر عـــــــام التخطيـــــــط العمرانــــي.

3-  مديــــــر عــــــام التطويـــــر والدرا�ســـــــات.

4-  مديـــر عــام ال�ســوؤون االإداريــة واملالية.

5- مديــــر الدائــــرة القانونيـــــة                                                                ع�سوا ومقررا.

وي�سدر بنظام عمل اللجنة قرار من الوزير.
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املــادة ) ٦ (

تاريخ  يوما من  )30( ثالثني  اإليها خالل  املقدمة  الطلبات  فـي  البت  اللجنة  على  يجب 

تقدميها، واإخطار مقدم الطلب بالقرار باأي و�سيلة، ومنها الو�سائل االإلكرتونية، ويعترب 

م�سي هذا امليعاد دون رد قرارا بالرف�ض.

اللجنة خالل )30( ثالثني  اإىل  الرف�ض بطلب يقدم  التظلـــم مــن قرار  الطلـــب  وملقـــدم 

يوما من اليوم التايل لتاريخ اإخطاره بالقرار، اأو من اليوم التايل مل�سي )30( ثالثني يوما 

من تاريخ تقدمي الطلب دون رد، بح�سب االأحوال.

املــادة ) ٧ (

يجب ت�سليم ال�سهادة ملقدم الطلب خالل )7( �سبعة اأيام عمل من تاريخ �سدور قرار اللجنة 

باملوافقة.

املــادة ) ٨ (

تلتزم املكاتب باالآتي:

فـــــي جمالــــي  املتخ�س�ســـني  والفنيـــني  املهند�ســـني  مـــن  املنا�ســـــب  العـــدد  توفـيـــر   -  1

التخطيــط وامل�ساحــة. 

2 - �سراء خرائط املخططات املعتمدة الالزمة الإجناز معامالت التخطيط وامل�ساحة 

وحتديثها ب�سكل دوري من الوزارة.

3 - و�سع لوحة )بحجم A1 ( فـي مكان ظاهر فـي مقر  املكتب، تبني بو�سوح وعلى وجه 

الدقة قيمة ر�سوم اخلدمات التي تقدمها الوزارة من خالل املكتب.

.)TOTAL STATION( باالإ�سافة اإىل اأجهزة امل�سح )GNSS( 4 - ا�ستخدام اأجهزة امل�سح

5 - عدم ا�ستخدام اأجهزة امل�سح اليدوي كجهاز )Navigation GPS( فـي اأعمال امل�سح 

امليداين مطلقا والأي �سبب. 

6 - ا�ستخدام اال�ستمـارة املعــدة من الــوزارة لتقدمي اخلدمة، واعتمادها من حمطة 

اخلدمة املوحدة فـي الوزارة.

7 - املواعيد املحددة الإجناز اخلدمة وفقا لدليل اخلدمات املعتمد من الوزارة.
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8 - احلفاظ على �سرية بيانات ومعلومات طالبي اخلدمة.

9 - ت�سليم طالب اخلدمة ما يفـيد ت�سلم االأوراق وامل�ستندات ذات ال�سلة منه.

10 - تقدمي اخلدمات لطالبيها فـي جميع واليات املحافظة دون متييز.

11 - اأحكام القوانني ذات ال�سلة املعمول بها باالإ�سافة اإىل اأحكام هذه الالئحة.

املــادة ) ٩ (

يحظر على املكاتب تقا�سي اأي مبالغ من طالب اخلدمة حتت اأي م�سمى.

املــادة ) 10 (

يجــوز للجنــة - فـي حالــة خمالفــة املكتــب اأحــكام املواد )8(، )9(، )12( من هذه الالئحة - 

توقيع اأي من اجلزاءات االإدارية االآتية:

1 - توجيه اإنذار كتابي.

2 - وقف ال�سهادة حلني اإزالة اأ�سباب املخالفة.

3 - اإلغاء ال�سهادة مع حرمان املكتب من تقدمي خدمات التخطيط وامل�ساحة ملدة )2( 

عامني، وذلك فـي حالة املخالفات اجل�سيمة، ومبوجب قرار م�سبب.

وفـي جميع االأحوال، ال يجوز وقف ال�سهادة اأو اإلغاوؤها اإال بعد اإخطار املكتب باملخالفة باأي 

امليعاد  اأ�سبابها، وانق�ساء هذا  الو�سائل االإلكرتونية، وحتديد ميعاد الإزالة  و�سيلة، ومنها 

دون اإزالتها. 

املــادة ) 11 (

تعترب املخالفات التي يرتكبها املكتب ج�سيمة فـي االأحوال االآتية:

1 - عمل رفع م�ساحي وت�سليم وو�سع عالئم بالتداخل مع قطع االأرا�سي املجاورة.

2 - اخلطـــاأ فــــي ت�سليـــم وو�ســع العالئـــم، وثبوت وجود فروقات فـي م�ساحات قطع 

اأثناء الرفع  االأرا�سي، وذلك نتيجة عدم االلتـــزام بنـــقاط التحـــكم املرجعية فـي 

التف�سيلي.

3 - عدم ت�سمني التقرير الفني عند الرفع امل�ساحي التف�سيلي جميع االإ�سغاالت املوجودة 

فـي الواقع وعلى الطبيعة.

4 - عدم االلتزام بت�سميم امل�سارات املت�سمنة جميع اخلدمات املرتبطة بقطعة االأر�ض 

واملعتمدة من الوزارة.
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5 - تعديل و�سع قطع االأرا�سي وتق�سيمها دون مراعاة خطوط اخلدمات، واإحرامات 

الطرق، وجماري االأودية، واالآبار وال�سواقي وغريها، والتداخل مع قطع االأرا�سي 

االأخرى فـي املخطط املعتمد. 

6 - منع اأو عدم متكني موظفـي املديرية من مبا�سرة اأعمالهم املن�سو�ض عليها فـي 

املادة )17( من هذه الالئحة، اأو عدم تقدمي العون اأو امل�ساعدة لهم لتلك االأعمال.

املــادة ) 12 (

يجب على املكتب - فـي حال وجود اختالف بني كل من: خرائط املخططات املعتمدة من 

امل�ساحي، والو�سع على الطبيعة - رف�ض تقدمي اخلدمة، واإعداد تقرير  الوزارة والر�سم 

فني مف�سل باللغتني العربية واالإجنليزية، يو�سح فـيه نوع الرف�ض واأ�سبابه الفنية واآلية 

للوزارة، م�سفوعا  االإلكرتوين  املوقع  املديرية من خالل  اإىل  معاجلته تخطيطيا، ورفعه 

بتقرير فني تف�سيلي.

املــادة ) 13 (

يكون املكتب م�سوؤوال اأمام الغري وفقا الأحكام قانون املعامالت املدنية امل�سار اإليه، عن اأي 

اأ�سرار ت�سيبه نتيجة خطاأ املكتب فـي اأثناء اأو ب�سبب اأو مبنا�سبة ممار�سة اأعماله وفقا الأحكام 

هذه الالئحة، وذلك دون االإخالل بحق الوزارة فـي الرجوع على املكتب باأي تعوي�سات قد 

يحكم بها عليه نتيجة ذلك.

املــادة ) 1٤ (

فـي اجلدول  املبني  النحو  لها على  املقررة  الر�سوم  كافة  �سداد  يجب على طالب اخلدمة 

املرفق بهذه الالئحة، وذلك من خالل املوقع االإلكرتوين للوزارة.

املــادة ) 1٥ (

فـي حال تعذر تقدمي اخلدمة لطالبيها من خالل املكتب ل�سبب يرجع اإىل املكتب ودون 

عذر مقبول، يجب على الوزارة رد الر�سوم لطالب اخلدمة، ويجوز للجنة فـي هذه احلالة 

ال�سوابط  مبراعاة  املكتب  على   )10( املادة  فـي  عليها  املن�سو�ض  اجلزاءات  من  اأي  توقيع 

واالإجراءات املن�سو�ض عليها فـيها.
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املــادة ) 1٦ (

يجب على املكاتب رفع تقارير �سهرية للوزارة عن اخلدمات املنجزة من خاللها، تبني فـيها 

كل ما يتعلق بتلك اخلدمات، وعلى وجه اخل�سو�ض: نوعها، وعددها، ومعدل فرتة اإجنازها.

املــادة ) 1٧ (

تتوىل املديرية الرقابة واملتابعة على اأعمال املكاتب، وذلك فـي نطاق اخت�سا�سها اجلغرافـي، 

واالطالع  املكاتب،  مقار  دخول  الق�سائية  ال�سبطية  �سفة  املخولني  املديريــة  وملوظفــــي 

ال�سلة باخلدمات، وذلك  الورقية واالإلكرتونية ذات  على �سجالتها وم�ستنداتها وغريها 

للتحقق من مدى التزامها باأحكام هذه الالئحة. 

ويجب على املديرية رفع تقارير �سهرية اإىل اللجنة بنتيجة اأعمال الرقابة واملتابعة، وللجنة 

اتخاذ القرار اأو االإجراء املنا�سب فـي اإطار اخت�سا�ساتها. 

املــادة ) 1٨ (

تقدمي  م�ستوى  ل�سوء  املكتب  �سد  ب�سكوى  اللجنة  اإىل  التقدم  اخلدمة  لطالبي  يجوز 

اخلدمة اأو الأي �سبب اآخر، مرفقا بها امل�ستندات املوؤيدة، وعلى اللجنة البت فـيها خالل )30( 

ثالثني يوما من تاريخ تقدميها، واإخطار �ساحب ال�ساأن باأي و�سيلة، ومن بينها الو�سائل 

االإلكرتونية، ويعترب م�سي هذا امليعاد دون رد رف�سا لل�سكوى.

املــادة ) 1٩ (

تلتزم الوزارة ب�سداد م�ستحقات املكاتب نظري كل خدمة مت تقدميها من خاللها، خ�سما 

مـــن اإجمالـــي الر�سوم املح�سلة نظري تلك اخلدمة، وذلك على النحو املبني فـي اجلدول 

املرفــق بهـــذه الالئحة، وفقا لالآلية التي ي�سدر بها قرار من الوزير، بعد موافقة وزارة 

املالية.
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جدول ر�سوم تقدمي وزارة اإلإ�سكان والتخطيط العمراين

 بع�ض خدماتها من خالل املكاتب الهند�سية ومكاتب اإل�ست�سارات الهند�سية

نوع اخلدمةم

اإجمايل 
الر�سوم 

امل�ستحقة 
لكل خدمة

امل�ستحق 
للوزارة

 من اإجمايل 
الر�سوم 
املح�سلة

املقابل 
امل�ستحق 

للمكاتب خ�سما 
من اإجمايل 

الر�سوم 
امل�ستحقة

1
رفع م�ساحي 

تف�سيلي

لقطع االأرا�سي

امل�ساحة 

56 ر.ع 24 ر.ع  80 ر.عباملرت املربع

اأقل من 2.000

من 2.001 

اإىل 5.000
91 ر.ع39 ر.ع  130 ر.ع

من 5.001

 اإىل 10.000
108 ر.ع47 ر.ع155 ر.ع

من 10.001 

اإىل 100.000
213 ر.ع92 ر.ع305 ر.ع

اأكرث 

من 100.000
353 ر.ع152 ر.ع505 ر.ع

2
تعديل

 قطع االأرا�سي 

املعتمدة

66 ر.ع29 ر.ع95 ر.عاأقل من 2.000

من 2.001

 اإىل 5.000
101 ر.ع44 ر.ع145 ر.ع

من 5.001 

اإىل10.000
119 ر.ع51 ر.ع170 ر.ع

من 10.001

 اإىل 100.000
224 ر.ع96 ر.ع320 ر.ع

اأكرث

 من 100.000 
364 ر.ع156 ر.ع520 ر.ع
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نوع اخلدمةم

اإجمايل 
الر�سوم 

امل�ستحقة 
لكل خدمة

امل�ستحق 
للوزارة

 من اإجمايل 
الر�سوم 
املح�سلة

املقابل 
امل�ستحق 

للمكاتب خ�سما 
من اإجمايل 

الر�سوم 
امل�ستحقة

3

و�سع وت�سليم 

العالئم

لقطع االأرا�سي 

املعتمدة

7 ر.ع3 ر.ع10 ر.عاأقل من 2.000

من 2.001

 اإىل 5.000
10 ر.ع5 ر.ع15 ر.ع

من 5.001

 اإىل 10.000
14 ر.ع6 ر.ع20 ر.ع

من 10.001

 اإىل 100.000
28 ر.ع12 ر.ع40 ر.ع

اأكرث 

من 100.000
70 ر.ع30 ر.ع100 ر.ع

4

دمج وف�سل 

وتق�سيم

 قطع االأرا�سي 

املعتمدة

من 1 

اإىل  10 قطع
31 ر.ع14 ر.ع45 ر.ع

من 11

 اإىل  20 قطعة
24 ر.ع11 ر.ع35 ر.ع

اأكرث

 من 20 قطعة
17 ر.ع8 ر.ع25 ر.ع

5

اإ�سدار �سهادة 

اإمتام تنفـيذ 

م�سارات 

اخلدمات

من �سفر

 اإىل )1( كم
7 ر.ع3 ر.ع10 ر.ع

من )1( كم

 اإىل )3( كم
14 ر.ع6 ر.ع20 ر.ع

اأكرث 

من )3( كم
20 ر.ع

6 ر.ع + %30 

من الر�سوم 

امل�ستحقة

 عن كل )1( كم 

اإ�سافـي

14 ر.ع + %70

من قيمة الر�سوم 

امل�ستحقة 

عن كل )1( كم 

اإ�سافـي

تايع: جدول ر�سوم تقدمي وزارة االإ�سكان والتخطيط العمراين بع�ض خدماتها من خالل 
املكاتب الهند�سية ومكاتب اال�ست�سارات الهند�سية
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وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه

قــــرار وزاري

رقـــم ٦٠/ ٢٠٢٣

باإ�سدار الالئحة التنفـيذية لقانون امل�ستح�سرات البيطرية

ا�ستنادا اإىل قانون امل�ستح�ســرات البيطرية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقـــم 2017/34،

واإىل قرار جلنة التعاون الزراعي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية فـي اجتماعها 

الثاين والع�سرين فـي يونيو 2011 باعتماد الالئحة التنفـيذية لقانون )نظام( امل�ستح�سرات 

البيطرية املوحد فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة األأولـــــى

 يعمل باأحكام الالئحة التنفـيذية لقانون امل�ستح�سرات البيطرية املرفقة.

املــادة الثانيـــة

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

املــادةالثالـثــــة

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

�سدر فـي: 1٩ / ٨ / 1444هـ

املوافـــــق: 1٢ / ٣ / ٢٠٢٣م 

د. �سعـــود بـن حمــود بـن اأحمـــد احلب�ســـي

وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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الف�ســـل األأول

تعاريــــف

املــادة ) 1 (
فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فـيها املعنى ذاته املن�سو�س 

عليه فـي قانون امل�ستح�سرات البيطرية، كما يكون للكلمات والعبارات اآلآتية املعنى املبني 

قرين كل منها، ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

الــوزارة: 

وزارة الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه.

الوزيــر: 

وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه.

املفتــ�ش: 

املوظــف املخت�س بالتفتيــ�س علــى اأماكــن ت�سنيــع وا�ســترياد وبيــع وتخزيــن امل�ستح�سرات 

البيطرية وتكون له �سفة ال�سبطية الق�سائيــة.

الفريق الفني: 

الفريــق املكلــف بالتاأكـــد مــــن التــــزام م�سانــع امل�ســتح�سرات البيطريــة، باأ�ســـــ�س املمار�ســـــة 

.)cGMP( اجليــدة للت�سنيــع الدوائــي

الرتخيـ�ش: 

وثيقــة ت�سدرهـــا الوزارة ترخ�س مبوجبهــــا مل�سانــع وم�ســتودعـــات اآلجتــــار بامل�ســتح�سرات 

البيطريــة باجلملــة.

�سهـادة الت�سجيـل: 

وثيقــة ت�سدرهــا الوزارة لت�ســجيل امل�ســتح�سرات البيطريــة و�ســركاتها وم�سانعهــا.

بلــد املن�ســاأ: 

بلد ال�سركة امل�سنعة اأو املالكة حلق الت�سنيع و/ اأو الت�ســويق الــذي ت�ســدر �ســلطاته الرقابيــة 

.)CPP( ســهادة حريــة بيــع امل�ســتح�سر، اأو �ســهادة امل�ســتح�سر ال�سيدآلنــي�
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املديـر الفنـي: 

الطــب  اأو  ال�سيدلــة  علــوم  فـي  البكالوريو�س  عن  تقل  آل  �سهادة  على  ح�سل  �سخ�س  كل 

البيطــري مــع خبــرة منا�سبة فـي الت�سنيع الدوائي.

امل�ستح�سر البيطري متعدد امل�سادر )اجلني�ش(: 

م�ســتح�سر مياثــل امل�ســتح�سر املبتكــر فـي اجلــودة واملاأمونية والفعالية والرتكيز واجلرعة، 

وطريقة ا�ستخدامه، وتناوله.

الـدواء املبتكـر: 

ابتكــــار جديــــد مل�ستح�ســــر بيطـــري يتم طرحـــه فـي اآلأ�ســـواق آلأول مــرة من قبــل ال�سركــة 

اأو امل�سنع املبتكر.

امل�ستح�سرات الالو�سفـية: 

امل�ســتح�سرات البيطريــة التــي يتــم �سرفهــا دون احلاجــة اإلــى و�سفــة طبيــة.

الت�سغيلــة: 

كمية من امل�ستح�سر البيطري يتم ت�سنيعها من نفــ�س املــواد وحتــت نفــ�س الظــروف دفعــة 

واحــدة خــالل �سل�ســلة مــن العمليــات الت�سنيعيــة املتكاملــة، بحيــث يكــون املنتــج النهائــي 

متجان�ســا.

 :)cGMP( اأ�س�ش املمار�سة اجليدة للت�سنيع الدوائي

ممار�سات ت�سنيعية توؤدي عند اتباعها اإىل �سمان مطابقة املنتج ملتطلبات اجلودة.

 :)GSP( اأ�س�ش التخزين اجليد للم�ستح�سرات البيطرية

البيطرية  امل�ستح�سرات  جودة  على  املحافظــة  ي�سمــن  الــذي  اجلــودة  �سمــان  مــن  جــزء 

خالل تخزينها.

 :)GDP( اأ�س�ش التوزيع اجليد للم�ستح�سرات البيطرية

جــزء مــن �سمــان اجلــودة يتعلــق باحلفــاظ علــى جــودة امل�ســتح�سرات البيطريــة عــن طريــق 

مراقبــة اآلأن�ســطة التــي متــار�س فـي اأثنــاء التوزيــع.

امل�ستح�سر البيطري الفا�سد: 

امل�ســتح�سر البيطــري الــذي تغيــرت �سفاتــه، بحيــث اأ�سبــح غيــر �سالــح لال�ســتعمال.
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امل�ستح�سر البيطري املغ�سو�ش: 

امل�ســتح�ســـر البيطــري الـــذي تعمــد تغييـــر حمتـــواه اأو هيئتــــه اأو م�سدره، �ســـواء احتــــوى 

على املكونات نف�سها اأو على مكونات خاطئة، اأو كان دون مكونــات، اأو احتــوى علــى مكونــات 

غيــر فعالــة، اأو مكونــات فعالــة غيــر كافـية، اأو عبــوات مزيفة، اأو مواد ملوثة، وي�سمل ذلك 

امل�ستح�سرات ذات اآلأ�سماء التجارية واجلني�سة.

فتـرة ال�سحـب: 

اإىل الفرتة التي ي�سمح بعدها  الــدواء للحيوان  اآخــر جرعــة مــن  اإعطــاء  الفتــرة مــا بيــن 

با�ستهالك حلومه ومنتجاته، بحيث تكون هذه الفرتة كافـية آلن�سحاب الدواء من ج�سمه 

اأو يكون ما تبقى من الدواء فـي ج�سم احليوان فـي احلــد امل�ســموح.

الت�سنيع التعاقدي اأو التعاوين: 

قيام �سركة دوائية م�سجلة متلك حق الت�سنيع اأو الت�سويق اأو مالكة لرباءة اخرتاع م�ســتح�سر 

بيطــــري بالتعاقــــد مــــع م�سنــع دوائـــي علــى ت�سنيــع امل�ستح�ســر جزئيــا اأو كليــا اأو تعبئتــه 

اأو تغليفــه.

الدعايــة اأو األإعــالن: 

اأي مادة مقروءة اأو م�ســموعة اأو مرئية اأو خالفه يق�ســد منــها الدعايــة اأو اآلإعــالن املبا�ســر 

اأو غيــر املبا�ســر آلأي م�ســتح�سر بيطــري.

الف�ســـل الثانــــي

ترخي�ش وت�سجيل �سركات امل�ستح�سرات البيطرية وم�سانعها

املــادة ) ٢ (

مع مراعـاة املــادة )16( من قانون امل�ستح�سرات البيطرية، يحظر على �سركات وم�سانع    1

وم�ستودعات امل�ســتح�سرات البيطريــة وطالبــي الت�ســجيل واآلأفــراد، ا�ســترياد اأو ت�سويق 

اأو تداول اأي م�ستح�سر بيطري ما مل يتم ت�سجيله لدى الوزارة.

آل ي�ســمح باآلإفــراج عــن امل�ســتح�سرات البيطريــة التــي يتم طلبها من اخلارج ب�سورة    2

دون احل�ســول  ال�ســريع  الربيــد  اأو  )اآلإنرتنت(،  املعلومات  �سبكة  �سخ�سية عن طريق 

علــى اإذن م�ســبق مــن الوزارة.
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املــادة ) ٣ (
تتوىل الوزارة اآلآتي:

ت�سجيل �سركات امل�ستح�سرات البيطرية، وم�سانعها.   1

اإلغاء وتعليق ت�سجيل �سركات امل�ستح�سرات البيطرية، وم�سانعها.   2

ت�سجيل امل�ستح�سرات البيطرية.   3

اإلغاء وتعليق ت�سجيل امل�ستح�سرات البيطرية.   4

حظر و�سحب واإيقاف تداول امل�ستح�سرات البيطرية.    

اإ�ســدار تراخيــ�س م�سانــع وم�ســتودعات امل�ســتح�سرات البيطريــة املحليــة.   6

اتخاذ اآلإجراءات والتدابري املنا�سبة فـي �سوء التقارير الفنيــة ال�سادرة مــن املنظمات    7

اأو الهيئــات العامليــة بخ�ســو�س امل�ســتح�سرات البيطريــة، و�ســركاتها، وم�سانعهــا.

مراقبة امل�ستح�سرات البيطرية فـي اآلأ�سواق املحلية.    

مراقبة م�سانع امل�ستح�سرات البيطرية املحلية للتاأكد من التزامها مبمار�سة اأ�س�س     

الت�سنيــع اجليــد.

التفتيــ�س علــى م�سانــع امل�ســتح�سرات البيطريــة غيــر املحليــة للتاأكــد مــن التزامهــا    10

مبمار�ســة اأ�ســ�س الت�سنيــع اجليــد.

اأ�س�س    11 مبمار�سة  التزامها  من  للتاأكد  البيطرية  امل�ســتح�سرات  م�ستودعات  مراقبة 

التخزين اجليد )GSP(، واأ�ســ�س التوزيــع اجليــد )GDP( للم�ســتح�سرات البيطرية.

تلقــي التقاريــر عــن جــودة و�ســالمة امل�ســتح�سرات البيطريــة مــن قبل امل�ست�ســفـيات،    12

اأو العيــادات البيطريــة، اأو م�ســاريع الثــروة احليوانيــة، واتخــاذ اآلإجــراءات الالزمــة.

تلقـــي البالغــــات عـــن جــــودة و�سالمــــة امل�ستح�ســــرات البيطريــة مــن قبـل املربيــن،    13

اأو اآلأفــراد، واتخــاذ اآلإجــراءات الالزمــة.

تلقي البالغات عن اآلآثار اجلانبية للم�ســتح�سرات البيطرية من قبل امل�ست�ســفـيات،    14

اأو العيادات البيطرية، اأو م�ساريع الرثوة احليوانية، اأو املربني، اأو اآلأفــراد، ور�سدهــا، 

واتخــاذ اآلإجــراءات الالزمــة.

اإ�ســدار ون�ســر قوائــم امل�ســتح�سرات البيطريــة املحظــور ا�ســتخدامها كليــا، وقوائــم     1

بامل�ســتح�سرات البيطريــة املحظــور ا�ســتخدامها علــى اأنــواع حمــددة مــن احليوانــات.
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ت�ســعري، واإعادة ت�سعري امل�ســتح�سرات البيطرية وفق قواعد الت�ســعري التــي تعتمدها.   16

اإ�ســدار اآلأدلــة الالزمــة ل�سمــان جــودة، وماأمونيــة امل�ســتح�سرات البيطريــة.   17

اإ�ســدار املوافقــات علــى الدعايــة اأو اآلإعــالن للم�ســتح�سرات البيطريــة.    1

اإ�ســدار �ســهادات ت�ســجيل ال�ســركات وامل�سانــع وامل�ســتح�سرات البيطريــة.     1

اإ�سدار اأذونات اإفراج امل�ستح�سرات البيطرية امل�ستوردة.   20

املــادة ) 4 (
يجب احل�سول على ترخي�س من الوزارة قبل اإقامة م�سنع م�ستح�سرات بيطرية حملي، 

على اأن يقدم طلب بذلك مرفقا به البيانات وامل�ستندات اآلآتية: 

�سورة من ال�سجل التجاري �ساري املفعول.   1

عنوان امل�سنع، واإحداثيات املوقع.   2

خمطــط جلميــع اأق�ســام امل�سنــع مبــا فـيهــا خطــوط اآلإنتــاج.   3

املــادة ) 5 (
تقدميه  تاريخ  من  يوما  ثالثني   )30( خالل  فـيه  والبت  الطلب،  بدرا�سة  الوزارة  تقوم 

م�ستوفـيا البيانـــات وامل�ستنـــدات املطلوبــة، وفـي حــــال املوافقـــة علـــى الطلـــب، مينـــح طـــالب 

الرتخيـــ�س موافقــــة مبدئيـــة للبـــدء فـي ا�ستيفـــاء املوافقـــات الالزمـــة من اجلهــات املعنيــــة، 

وفـي حال رف�س الطلب يجب اأن يكون الرف�س م�سببا.

املــادة ) ٦ (
متنح الوزارة الرتخي�س بعد التحقق من ا�ستيفاء اآلآتي: 

اأن يكــون ت�سميــم مبنى امل�سنع موافقــا آلأ�ســ�س املمار�ســة اجليــدة للت�سنيــع الدوائــي    1

 .)cGMP(

اأن يتــم اإ�ســناد اآلإ�ســراف علــى امل�سنــع بجميــع اأق�ســامه وخمترباتــه اإلــى مديــر فني    2

عماين، اأو من اأحد مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

تكليف �سخ�س موؤهل ومرخ�س له ح�سب املتطلبات املقررة لل�ســماح باإطــالق ت�ســغيلة    3

كل م�ســتح�سر بيطــري قبــل ال�ســماح بتداولــه.

توافــر جميــع و�ســائل اآلأمــان احليــوي واآلأمــن وال�ســالمة فـي امل�سنــع.   4
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املــادة ) 7 (

تكون مدة الرتخي�س مل�سانع امل�ستح�سرات البيطرية ) ( خم�س �سنوات، قابلة للتجديد، 

وفقا لالإجراءات اآلآتية: 

تقدمي طلب التجديد خالل مدة آل تقل عن )0 1( مائة وثمانني يوما قبل انتهاء    1

مــدة الرتخي�س.

تقدمي �سورة من ترخي�س مدير املن�ساأة �ساري املفعول.   2

معاينة مبنى امل�سنع للتحقق من ا�ستيفائه متطلبات الرتخي�س.    3

       املــادة ) ٨ (

يقدم طلب ت�سجيل �سركة امل�ستح�سرات البيطرية وم�سانعها اإىل الوزارة على النموذج املعد 

لهذا الغر�س من ال�سركة امل�سنعة، اأو من ميثلها، اأو من امل�سنع املحلي، مت�سمنا البيانات 

اآلآتية: 

نوع ون�ساط ال�سركة.    1

عدد امل�سانع اململوكة لل�سركة وعناوينها.    2

عالقــــة ال�سركــــة مــع امل�سانـــع اململوكـــة لهـا، ومدى م�سوؤوليتها القانونيــة، والفنيــة،    3

والتجارية عنها. 

      املــادة ) ٩ (

يجب اأن ترفق بطلب ت�سجيل �سركة امل�ستح�سرات البيطرية وم�سانعها، امل�ستندات اآلآتية: 

�سهادة قيد ت�سجيل ال�سركة.   1

�سهادة م�سدقة �سادرة من اجلهات املعنية فـي دولة امل�سنع، تثبــت التزامــه باأ�ســ�س    2

ال�سلطات  الدوائــي )cGMP( مت�سمنة ما يثبت قيام  املمار�ســة اجليــدة للت�سنيــع 

املخت�سة بالتفتي�س الدوري عليه.

ترخي�س للم�سنع �ساري املفعول، �سادر من اجلهات املعنية فـي دولة امل�سنع لت�سنيع    3

امل�ستح�سرات البيطرية.
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قائمة بامل�ستح�سرات التي ينتجها امل�سنع با�سمه، اأو حل�سابه، اأو عن طريق الت�سنيع    4

التعاقدي، اأو ل�سركات اأخرى وتواريخ ت�سجيلها وت�سويقها فـي دولة امل�سنع والدول 

امل�سوق فـيها.

قائمة موثقة من ال�سركة باأ�سماء البلدان امل�سجلة بها، مرفقة بها �سور من �سهادات     

الت�سجيل.

نبذة عن ن�ساط ونوع ال�سركة فـي جمال اآلأبحاث، والتطوير.   6

7   .)Site Master File( ملف تف�سيلي عن امل�سنع

ملــف ت�ســجيل آلأول م�ســتح�سر ترغــب ال�ســركة فـي ت�سجيله وت�سويقه وفقا آلأ�س�س     

ت�سجيل امل�ستح�سرات امل�سار اإليهــا فـي هــذه الالئحــة.

املــادة ) 1٠ (

آل يتم قبول طلب ت�سجيل �سركة امل�ستح�سرات البيطرية التي آل متلك م�سانع اأدوية قائمة 

ا�ستثناء  البيطرية  امل�ستح�سرات  قانون  فـي  عليها  املن�ســـو�س  الت�سجيــل  وللجنــة  بذاتها، 

بعــــ�س ال�سركــــات املالكـــــة حلــــق الت�سنيــع والت�ســويق لبعــ�س امل�ســتحــــ�سرات ال�سروريـــــة، 

التي لي�س لها بديل اأو جني�س م�سجل، وم�سوق فـي �سلطنة عمان.

املــادة ) 11 (

يقـــوم فريـــق فني من املخت�سني بالتفتي�س علـــى م�سنع امل�ستح�سرات البيطرية للتاأكــــد 

مــن تطبيــق اأ�س�س املمار�سة اجليــدة للت�سنيــع الدوائي )cGMP( املعتمــدة، وحتــدد الوزارة 

املقابــل املالــي للتفتيــ�س.

 وفـي حالــة عــدم املوافقــة علــى ت�ســجيل امل�سنــع )خــط اآلإنتــاج( لعدم تطبيق اأ�س�س املمار�سة 

التفتيـــــــ�س  اإعـــــــادة  طلـــــب  فـي  ينظــر  املعتمــــــدة،   )cGMP( الدوائـــــي  للت�سنيـــــع  اجليـــــدة 

علــى امل�سنــع بعــد تقديــم مــا يثبــت تالفـي املالحظــات الــواردة فـي تقريــر الفريــق الفنــي.

-31-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

املــادة ) 1٢ (

تلتــزم �سركة امل�ستح�سرات البيطرية امل�ســجلة وم�سانعها باآلآتي: 

اإخطـــار الــــوزارة كتابيــــا عــن اأي عمليــة بيــع، اأو �ســراء، اأو دمج اأو اأي اإجـــراء قانونــي    1

اأو جتـــاري يتعلــــق بال�سركـــة اأو باأحـــد م�سانعهـــا امل�سجلـــة خالل )0 ( ت�سعــني يومـــا 

من اإمتام اآلإجراء.

توفـري نظــام متكامــل ملتابعــة اآلآثــار اجلانبيــة ور�سدهــا وحتديـــد املختــ�س املوؤهــل    2

 )QPPV( امل�ســــــوؤول عــن ر�ســد ومتابعـــــة اآلآثــار اجلانبيــة للم�ســتح�سر البيطــــري

وت�سجيل جميع احلـاآلت التي يتـم اإر�سالها اإىل ال�سركة مــن قبل اآلأطبــاء البيطريني 

اأو ال�سيادلــة اأو املربيــن اأو مقدمي الرعايــــة ال�سحيــة البيطرية اأو التي يتم ر�سدها 

من قبــل مندوبــي ت�ســويق امل�ســتح�سر.

موافــاة الوزارة بتقاريــر ر�ســد اآلآثــار اجلانبيــة للم�ســتح�سر البيطري علــى النحــو    3

اآلآتي:

اإخطـــار الــوزارة خالل )72( اثنتني و�سبعني �ساعــة عــن اأي عر�س خطري يظهر اأ أ 

.)SPC( اأو اأي عر�س مل يذكر فـي ملخ�س خوا�س امل�ستح�سر

اإخطــــار الـــــوزارة عــــــن اأي مو�ســوع يتعلــق مباأمونيــة امل�ستح�ســـر، تتـــم مناق�ستــه ب أ 

اأو فـي التو�سل اإليه من خالل مراجعة اأو حتليــل معلومــات ر�ســد اآلآثــار اجلانبيــة 

اأو اأثنــاء اإعــادة تقييــم املنافــع واملخاطــر املتعلقــة بامل�ســتح�سر.

اإخطار الوزارة بالتقريــر الدوري عــن �ســالمة امل�ســتح�سر)PSUR( كل )6( �ستة ج أ 

اأ�ســهر خــالل اأول �سنتني من ت�ســجيل امل�ســتح�سر ثــم �ســنويا لل�ســنوات الثــالث 

التالية للت�سجيل.

اإي�سال الر�سائل التحذيرية عن امل�ستح�سر البيطري لالأطباء البيطريني وال�سيادلة    4

ومقدمي الرعاية ال�سحية البيطرية.

موافــاة الــوزارة بتقاريــر ر�ســد اآلآثــار اجلانبيــة للم�ســتح�سر والقــرارات التــي ت�ســدر     

ب�ساأن امل�ستح�سر من اأي هيئة اأو جهة رقابية خمت�سة مــع بيــان اآلأ�ســباب التــي اأدت 

اإلــى اتخــاذ ذلــك القــرار.
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املــادة ) 1٣ (
يلتــزم م�سنع امل�ستح�سرات البيطرية املحلي قبــل البدء فـي اإنتــاج امل�ســتح�سر البيطــري 

بكميــات جتاريــة، باآلآتي:

ت�ســجيل خــط اإنتاجــه، وفقــا لالإجــراءات التــي حتددهــا الوزارة.   1

تقدمي طلب ت�سجيل امل�ستح�سر البيطري اإىل الوزارة مــن قبل امل�سنــع اأو مــن يفو�ســه    2

وفقــا ملتطلبــات الت�ســجيل املن�ســو�س عليهــا فـي هــذه الالئحــة.

تقدمي طلــب ت�ســجيل امل�ســتح�سر البيطــري متعــدد امل�ســادر)اجلني�س( مل�ستح�سر    3

اأو حممي برباءة اخرتاع، وذلــك فـي ال�ســنة اآلأخيــرة قبــل انتهــاء  حممية بياناته 

احلمايــة كحــد اأق�ســى.

املــادة ) 14 (
 يجب على م�سنع امل�ستح�سر البيطري احل�سول على موافقة الوزارة قبل بدء اآلإنتــاج آلأي 

البيطريــة  امل�ســتح�سرات  ت�سنيــع  للم�سنــع  ويجــوز  جديــد،  �سيدآلنــي  �ســكل  اإنتــاج  خــط 

للغري، بعــد موافقــة الوزارة.

املــادة ) 15 (
يجب على م�سانع امل�ستح�سرات البيطرية اآللتزام بتطبيق اأ�س�س املمار�سة اجليــدة للت�سنيع 

الدوائــي )cGMP( املعتمــدة مــن الوزارة.

ويتم التاأكد من تطبيق م�سانع امل�ستح�سرات البيطرية آلأ�س�س املمار�سة اجليدة للت�سنيع 

الدوائي )cGMP( من خالل اآلآلية التــي تعتمدهــا الوزارة.

املــادة ) 1٦ (
للتاأكــد  البيطريــة  امل�ســتح�سرات  م�سانــع  علــى  الــدوري  التفتيــ�س  باإجــراء  الوزارة  تقــوم 

.)cGMP( مــن التزامهــا بتطبيــق اأ�ســ�س املمار�ســة اجليــدة للت�سنيــع الدوائــي

املــادة ) 17 (
يجب على �سركــــات وم�سانــــع امل�ستح�ســـرات البيطريـــة احل�ســول علــى ترخيــ�س م�ســتــودع 

امل�ســتح�سرات البيطريــة من الوزارة، على اأن يقدم طلب بذلك مرفقة به �سور من تراخي�س 

وموافقات اجلهات املعنية.
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املــادة ) 1٨ (

 يجب على �سركات وم�سانع امل�ستح�سرات البيطرية عند تقدمي الطلب املن�سو�س عليه 

فـي املادة )17( من هذه الالئحة ا�ستيفاء اآلآتي: 

تعبئة وتوقيع ا�ستمارة طلب فتح امل�ستودع.   1

عنوان امل�ستودع، واإحداثيات املوقع.   2

دول    3 مواطني  من  اأو  �سيدلــة عماين  فنــي  اأو  بيطــري  طبيــب  اأو  �سيدلــي  تعييــن 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية مرخــ�س مــن قبــل الوزارة آلإدارة امل�ســتودع.

فـي حالــة اآلجتــار فـي املــواد املخــدرة، فـيجــب تعييــن �سيدلــي مرخــ�س مــن قبل    4

الوزارة يكــون م�سوؤوآل عنهــا.

�سورة من عقد اإيجار امل�ستودع �ساري املفعول اأو �سورة مــن �سند امللكيــة مــع اآلأ�ســل     

للمطابقــة.

�سورة من �سهادة ت�سجيل �سركة امل�ستح�سرات البيطرية.   6

�سورة من ترخي�س ال�سيديل اأو فني ال�سيدلة.   7

املــادة ) 1٩ (

يجب اأن تتوفر فـي م�ستودع امل�ستح�سرات البيطرية ال�سروط الفنية اآلآتية:

اأآل تقل م�ساحته عن )100( مائة مرت مربع.   1

اأن تكــــون اأر�سيتـــه غيــــر منخف�ســـة عـــن م�ستــوى الطريق العام اأو اآلأر�س املحاذية    2

اأو املواجهة له فـي حالة وجوده فـي الدور اآلأر�سي.

اأن يكــون البنــاء وال�ســقف مــن اخلر�ســانة امل�ســلحة اأو مــادة غري قابلة لالحرتاق،    3

ح�سب �سروط ال�سالمة التي تقررها جهــة اآلخت�ســا�س.

ودوآلب    4 اخلطــرة،  املــواد  حلفــظ  اآلإغــالق  حمكــم  منف�ســل  خمــزن  يخ�ســ�س  اأن 

حمكــم اآلإغــالق، اأو غرفــة منف�سلــة حلفــظ اآلأدويــة املحتويــة علــى مــواد خمــدرة.

اأن حتفــظ املبيــدات البيطريــة فـي مــكان م�ســتقل ومف�ســول عن باقي امل�ستودع، وبه     

تهوية م�ستقلة، وباب م�ستقل عن امل�ســتح�سرات البيطريــة.
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اأن توجد به ثالجة منا�سبة حلفظ امل�ستح�سرات البيطرية التي حتتاج اإىل تخزين    6

فـي درجة حرارة معينة على اأن تــزود مبنظــم للحــرارة، و�ســجل اإلكرتونــي ملراقبــة 

درجــة احلرارة وجهاز اإنذار فـي حال انخفا�س اأو ارتفاع درجة احلــرارة عــن الدرجــة 

املطلوبــة.

اآللتزام باأ�ســ�س التخزين اجليد)GSP( واأ�ســ�س التوزيع اجليد)GDP(للم�ستح�سرات    7

البيطرية املعتمدة من الوزارة.

نظام لتوفـري البيانات اآلآتية:    

الــــــــــــوارد: ا�ســـــم امل�ستح�ســــر البيطـــري العلمــــي والتجاري، وتركيـــــزه، و�ســكلــــه اأ أ 

ال�سيدآلنــي، ورقــم الفاتــورة وتاريخهــا، ورقــم الت�ســغيلة، وتاريــخ 

ال�سالحيــة، وبلــد املن�ســاأ.

الفاتورة ب أ  لها، ورقم  امل�سروف  البيطري، واجلهة  امل�ستح�سر  املن�سرف: كمية 

وتاريخهــا، واملتبقـــي، ورقــــم الت�سغيلة، وتاريــــخ ال�سنــــع. 

 وللــــوزارة متابعة هذا النظام ب�سفة منتظمة.

املــادة ) ٢٠ (
تكون مدة ترخي�س م�ستودع امل�ستح�سرات البيطرية ) ( خم�س �سنوات، قابلة للتجديد، 

وفقا لالإجراءات اآلآتية: 

تقديــــم طــلــب التجديـــــد خــالل مـــــدة آل تقــــل عــــن )0 1( مائــــة وثمانـــــني يومــــــــا    1

مــن انتهــاء الرتخيــ�س.

تقدمي �سورة من ترخي�س مدير املن�ساأة �ساري املفعول.   2

 معاينة امل�ستودع للتحقق من ا�ستيفائه متطلبات الرتخي�س.   3

املــادة ) ٢1 (
 يجــوز نقــل ملكيــة م�ســتودع امل�ســتح�سرات البيطريــة بذات ال�سروط املقررة لفتح م�ستودع 

جديد. 

املــادة ) ٢٢ (
تعتبـــر فــــروع م�ســــتودع امل�ستح�ســــرات البيطرية م�ســتودعات م�ســتقلـــــة، ويجـــــب احل�ســـــــول 

علــى ترخيــ�س م�ســتقل لهــا.
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املــادة ) ٢٣ (

يجب احل�سول على موافقة الوزارة عند تغيري ن�ساط اأو ا�سم م�ستودع امل�ستح�سرات البيطرية، 

اأو عنوانه، اأو مكانه، اأو مديــره امل�سوؤول.

املــادة ) ٢4 (

آل يجــوز مل�ســتودع امل�ستح�سرات البيطرية اأن ي�سرف اأي م�ســتح�سر بيطــري مــا لــم يكن 

مطبوعا علـى غالفــه اخلارجــي الت�ســعرية الر�ســمية، ورقــم الت�سجيل دون ك�سط اأو ت�سحيح 

فـي اآلأرقام اإآل ما يتم ا�ستثناوؤه مــن الوزارة.

املــادة ) ٢5 (

اإلــى جميــع املن�ســاآت  علــى م�ستودع امل�ستح�سرات البيطرية بيــع امل�ســتح�سرات البيطريــة 

املرخــ�س لهــا ببيــع امل�ســتح�سرات البيطريــة ب�ســورة متوازنــة متنــع احتــكار اأو توفــر �سنــف 

حمــدد فـي اأماكــن معينــة.

املــادة ) ٢٦ (

يجـــب علــــى م�ســـتودع امل�ستح�ســــرات البيطريـــة اإتــــالف امل�ستح�ســرات البيطريــة الفا�ســدة 

اأو املنتهيـــة ال�سالحيـــة عن طريق �سركة متخ�س�ســـة فـي التخلــــ�س مــن النفايــات الطبيـــــة 

مــع اآلحتفــاظ ب�ســجالت اآلإتــالف.

املــادة ) ٢7 (

يلغى ت�ســجيل �سركة امل�ستح�سرات البيطرية بتو�سية من جلنة الت�سجيل فـي احلاآلت اآلآتية:

اإذا مل تقم ال�سركة بت�سويق م�ستح�سر واحد على اآلأقل من م�ستح�سراتها امل�سجلة    1

خالل �سنة من ت�سجيلها.

اإذا ثبت التزوير اأو التالعب بالوثائق املقدمة للت�سجيل.   2

اإذا حظر ن�ساط ال�سركة اأو جميع م�ستح�سراتها.   3

اإذا قامت ال�سركة بالتالعب مبحتوى امل�ستح�سر باملخالفة لقرار ت�ســجيل امل�ســتح�سر.   4

اإذا ثبت عدم التزام ال�سركة بال�سروط التي منحت مبوجبها �سهادة الت�سجيل، اأو عدم     

 .)cGMP( ا�ستمرارها فـي تطبيق اأ�س�س املمار�ســة اجليــدة للت�سنيــع الدوائــي
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املــادة ) ٢٨ (
تلتــزم م�سانــع وم�ســتودعات امل�ســتح�سرات البيطريــة بتوفـري خمزون كاف من امل�ستح�سرات 

لال�ستهالك املحلي، وتوفـري البيانات حول الوارد واملن�سرف واملتبقي جلميع امل�ستح�سرات 

البيطرية املتوفرة فـي امل�ســتودع، وتزويــد الوزارة بن�ســخة منهــا عنــد الطلــب.

وفـي حال اإذا لــم يوفــر امل�سنــع امل�ســتح�سر البيطــري ذلك، يتم اتخاذ اآلآتي:

يجوز للوزارة ال�سماح مل�ستودع مرخ�س له با�سترياد امل�ستح�سر.   1

ال�سيدآلنــي،    2 و�ســكله  امل�ستح�سر،  ا�سم  به  يحدد  ا�سترياد،  ترخي�س  الوزارة  ت�سدر 

وتركيــزه، وحجــم العبــوة، والكميــة امل�ســتوردة، واجلهــة ال�سانعــة، وبلــد املن�ســاأ.

حتــدد الوزارة �ســعر بيــع امل�ســتح�سر اإذا اختلــف حجــم العبــوة امل�ســتوردة وفــق اأ�ســ�س    3

ت�ســعري امل�ســتح�سرات البيطريــة.

يلتــــزم امل�ستـــورد ببيـــع امل�ستح�ســـر بال�سعــر الر�سمــي وللـــوزارة اإعفــــاوؤه مــن طباعــة    4

رقــم الت�ســجيل وال�ســعر علــى امل�ســتح�سر امل�ســتورد.

الف�ســـل الثالـــث
ت�سجيــل امل�ستح�ســرات البيطريـة

املــادة ) ٢٩ (
يتم ت�ســجيل جميــع امل�ســتح�سرات البيطريــة وفقــا لنمــوذج الت�سجيل املعد لذلك، وي�سرتط 

لت�سجيل امل�ستح�سر البيطري اآلآتي:

تقدمي عينات من امل�ستح�سر ح�سبما تقرره الوزارة.   1

تقديــم كميــة كافـية للتحليــل مــن املــادة اأو املــواد الفاعلــة اآلأولية املرجعية ونواجت    2

التحطم )التك�سر( وم�ستلزمات التحليل ال�سروريــة اآلأخــرى.

بيان املعلومات اآلأ�سا�سية للم�ســتح�سر على العبوتني الداخلية واخلارجية، ون�سرته    3

الداخلية، وملخ�س خوا�سه )SPC(، وفــق مــا حتــدده الوزارة.

اإذا كان امل�ســتح�سر املقــدم للت�ســجيل مــن اللقاحــات البيطريــة ي�ســرتط لت�ســجيله    4

باآلإ�سافة اإىل ال�سروط ال�سابقة ال�سروط اآلآتية: 

وجود املر�س فـي الدولة.اأ أ 

اأن تكون عرتة اللقاح املعزولة حملية.ب أ 
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املــادة ) ٣٠ (

تتم درا�سة طلب الت�سجيل وفقا ملا ياأتي: 

تقييم فعالية وجودة امل�ستح�سر.   1

تقييم مدى ماأمونية امل�ستح�سر �سمن اآل�ستخدام املحدد له.   2

�سنة    3 تقل عن  ملدة آل  املن�ساأ  بلد  فـي  م�سوقا  ت�سجيله  املطلوب  امل�ستح�سر  يكون  اأن 

قبل ت�سجيله، وبالرتكيبة نف�سها )با�ستثناء اللقاحات، واآلأم�سال( وفـي حالــة عــدم 

ت�سويقه تو�سح اآلأ�سباب.

اجتياز امل�ستح�سر البيطري للتحليل خالل مراحل ت�سجيله.   4

آل يتم ت�سجيل امل�ستح�سر الذي آل يجتاز التحليل لثالث مرات متتاليــة.    

املــادة ) ٣1 (

 يتم ت�سنيف امل�ستح�سرات البيطرية وفقا ملا ياأتي:

1   .)POM( م�ستح�سرات و�سفـية

2   .)OTC( م�ستح�سرات آل و�سفـية

م�ستح�سرات ت�سرف مبوجب و�سفة خا�سعة للرقابة.   3

م�ستح�سرات ت�سرف مبوجب و�سفات م�ستح�سرات خمدرة.   4

م�ستح�سرات ت�ستخدم فـي موؤ�س�سات عالجية متخ�س�سة.    

املــادة ) ٣٢ (

 تقــوم الوزارة باإ�ســدار �ســهادة ت�ســجيــــل للم�ســتح�ســـر البيطــــري بنـــــاء علــى تو�سيــــة جلنـــة 

الت�ســجيل، ويحــدد فـيهــا مــا ياأتي:

ال�سركة ال�سانعة، وبلد املن�ساأ.   1

اآل�سم التجاري لل�سركة، ورقم ت�سجيلها.    2

اآل�سم العلمي للم�ستح�سر.   3

ال�سكل ال�سيدآلين.   4
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تركيز املادة )املواد( الفعالة.    

احليوانات امل�ستهدفة.   6

فرتة ال�سحب للحيوان، ومنتجاته.   7

حجم العبوة، ومدة ال�سالحية.    

�سروط التخزين.    

�سعر امل�ستح�سر.   10

رقم ت�سجيل امل�ستح�سر، وتاريخ الت�سجيل.   11

املــادة ) ٣٣ (

فـي حال اإ�سافة ادعــاء طبــي جديــد مل�ســتح�سر بيطــري م�ســجل ي�ســرتط مــا ياأتي:

موافقــة جهــة اآلخت�ســا�س فـي بلــد املن�ســاأ اأو الهيئــات الرقابيــة اآلأخــرى.   1

تقدمي درا�سات دوائية، و�سمية.   2

تقدمي درا�سات حقلية.   3

املــادة ) ٣4 (

 ت�ســجيل امل�ســتح�سر البيطــري آل يعنــي قبــول ت�ســجيله بكافــة اأ�سكاله ال�سيدآلنية وجميع 

تراكيزه، واإمنا يجب تقدمي طلب ت�ســجيل م�ســتقل.

املــادة ) ٣5 (

 للوزارة احلــق فـي تاأجيــل اأو رفــ�س ت�ســجيل اأي م�ســتح�سر، مــع بيان اأ�ســباب الرفــ�س.

ويجـــوز لطالــب الت�ســجيــل التظلــم مــن هذا القرار اإىل الوزارة خــالل )60( �ستني يوما 

مــن تاريــخ اإبالغــه بالقــرار.

املــادة ) ٣٦ (

 تن�ســر الـــوزارة امل�ســتح�ســـرات البيطريــة امل�ســجلـــة لديهـــا عــن طريق موقعهـــا اآلإلكرتونــي 

على �سبكة املعلومات )اآلإنرتنــت(.
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املــادة ) ٣7 (

اأو تعاونيــا،  اأن ت�ستوفـي امل�ستح�سرات البيطرية املقدمة للت�سجيل وت�سنع تعاقديا  يجب 

جميــع �ســروط الت�ســجيل باآلإ�سافة اإىل اآلآتي:

آل يتـــــم ت�سجيــــل امل�ستح�ســـرات متعـــددة امل�ســادر )اجلني�سة( التي تقـدم للت�سجيــل    1

من امل�سانع املحلية، ويتم ت�سنيعها فـي اخلارج اإآل وفــقا لالآتي:

اأن تكـــــون ال�ســركـــــة مـــــن ال�ســركـــــات الرائـــــدة التــــي ت�ســـــــــوق م�ســتح�سراتهــــا اأ أ 

فـي الدول املتقدمــة.

اأن يتم التحقق من تطبيق اأ�س�س املمار�سة اجليدة للت�سنيع الدوائــي )cGMP(.ب أ 

اأن يكون امل�ستح�سر من امل�ستح�سرات التي تتطلب تقنية ت�سنيعية غري متوفرة ج أ 

حمليــا.

اأن يقوم امل�سنع املحلي بخطوة على اآلأقل من خطوات الت�سنيــع.د أ 

اإذا كانت ال�سركة املنفذة للعقد م�سجلة لدى الوزارة، فـيجب ا�ستيفاء اآلآتي:   2

الــذي اأ أ  وامل�سنــع  ومراحلهــا،  الت�سنيــع،  لعمليــة  اآلأ�سا�ســية  اخلطــوات  حتديــد 

تتــم فـيه كل خطــوة.

ن�ســخة موثقــة مــن اتفاقيــة التعاقــد بيــن الطرفـني تت�سمن اآلآتي: ب أ 

التزام ال�سركة مانحة العقد بالتفتي�س على مناطق اآلإنتاج والرقابة والتخزين    1

وطرق الت�سنيع والتحليــل و�سجالت الت�سغيالت والتاأكد من توفـــر كافــــة 

اآلإمكانات الفنية.

 م�سوؤوليــــة كــــل مــن مانـــح ومنفـــذ العقــد عــن كــل مـــا يتعلــــق باخلطــــوات    2

الت�سنيعيـــــة والرقابيــــة، وحتديــد الطــرف امل�ســوؤول عــن اآلإجــازة النهائيــة 

.)Batch Release( لت�ســغيله اأو ت�ســغيالت امل�ســتح�سر

مدة نفاذ العقد.   3

الوزارة خالل    4 باإبالغ  املحلية  ال�سركة مانحة الرتخي�س، وال�سركة  التزام 

مدة آل تقل عن )0 1( مائة وثمانني يوما قبل انتهاء اتفاقية الرتخي�س 

بالت�سنيع فـي حالة عدم جتديد اآلتفاقية.
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فــورا  الوزارة  تبلغ  اأن  على  ووظيفته،  الت�سغيالت،  اإجــازة  عن  امل�ســـوؤول  ا�ســـم  ج أ 

بال�سخ�س البديــل فـي حال تغييــره مــن قبــل الطــرف امل�ســوؤول عــن اآلإجــازة 

النهائيــة لت�ســغيالت امل�ســتح�سر.

خطــاب مــن ال�ســركة مانحــة العقــد يفـيد مب�ســوؤولياتها عــن جــــودة و�ســالمــة  د أ 

امل�ســتح�سر.

تعهــد مــن املديــر الفنــي بال�ســركة مانحــة العقــد باإبــالغ الوزارة عــن اأي تغييــر  هـ أ 

باملعلومــات املقدمــة قبــل البــدء بالتغييــر.

يجب اأآل يكون الت�سنيع بوا�سطة الغري مقت�ســـرا علــــى الت�سويـــق فـي الدولــــة،  و أ 

وت�ستثنى من ذلك العقود املنفذة من اأحد امل�سانــع املحليــة.

اإذا كانــت ال�ســركة املنفــذة للعقــد غيــر م�ســجلة لــدى الوزارة، فـيجوز لها الت�سنيع    3

بال�سروط اآلآتية: 

ا�ستيفاء ما جاء فـي الفقرة )1( من املادة )37( من هذا القانون. اأ أ 

�ســادرة ب أ  للعقــد  املنفــذة  لل�ســركة  الدوائــي  بالت�سنيــع  ترخي�س  �ســهادة  تقدمي 

مــن اجلهــات املعنيــة فـي بلــد الت�سنيــع.

)cGMP( ج أ  الدوائي  للت�سنيع  اجليدة  املمار�سة  اأ�س�س  تطبيق  �سهادة  تقدمي 

لل�سركة املنفذة �سادرة من اجلهات املعنية فـي بلد الت�سنيع، واأن امل�سنع يخ�سع 

للتفتي�س الدوري.

تخ�سع ال�سركات امل�سرح لها بالت�سنيع للغري للتفتي�س قبل ت�ســجيلها وب�سفــة د أ 

دوريــة مــن قبل الوزارة للتاأكــد مــن التزامهــا بتطبيــق اأ�ســ�س املمار�ســة اجليــدة 

 .)cGMP( للت�سنيــع الدوائــي

املــادة ) ٣٨ (
يجب اأن ت�ستوفـي امل�ســتح�سرات البيطريــة املقدمــة للت�ســجيل وت�سنــع وت�ســوق برتخيــ�س 

جميــع �ســروط الت�ســجيل باآلإ�سافة اإىل اآلآتي:

اأوأل: ت�سنيع امل�ستح�سر حمليا برتخي�س من �سركة عاملية:
 اأ أ اإذا كانــــت ال�سركـــة مانحــــة الرتخيـــ�س وامل�ستح�ســـر م�سجلـــني لــــدى الــــوزارة، 

يجــب ا�ستيفــاء اآلآتــي:
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اأن تكون ال�سركة مانحة الرتخي�س مالكة لرباءة اآلخرتاع، اأو حــق الت�سنيــع.   1

تقديـــم موافقـــة خطيـــة مـــن ال�سركة مانحة الرتخيـــ�س بال�سمــاح للم�سنـع    2

اأو ال�سركة املحلية للقيام بت�سنيع، وت�سويق م�ستح�سرها حمليا. 

بعد املوافقة على ت�سجيل امل�ستح�سر امل�سنع برتخي�س، يتم تعليــق امل�ســتح�سر    3

امل�ســجل لل�ســركة مانحــة الرتخيــ�س بعــد م�ســي )0 1( مائة وثمانني يومــا 

مــن تاريــخ ت�ســجيل م�ســتح�سر ال�ســركة املحليــة.

اإبـــالغ الــوزارة خــالل    4 على ال�سركــــة مانحـــة الرتخيــ�س وال�سركــــة املحليـــة 

مدة آل تقــل عـــن )0 1( مائة وثمانني يومـــا قبل انتهاء اتفاقية الرتخي�س 

بالت�سنيع فـي حالة عدم جتديد اآلتفاقية.

يتم رفع تعليق ت�سجيل امل�ستح�سر لل�سركة مانحة الرتخي�س واإلغاء ت�سجيل     

امل�ستح�سر لل�سركة املحلية فـي حالة انتهاء اتفاقيــة الرتخيــ�س بالت�سنيــع 

مــع امل�سنع/ال�ســركة املحليــة.

اأن تكـــون املـــواد الفعالة وم�سادرهــا واملـــواد غيــر الفعالة الداخلة فـي تركيــب    6

امل�ستح�ســـر وطريقــــة الت�سنيـــع وال�سيغـــة ال�سيدآلنيــة والرتكيــــز والعبــوة 

والبطاقــة الال�سقــة وجميــع موا�سفــات امل�ســتح�سر هــي نف�ســها التــي ت�سنــع 

بوا�ســطة ال�ســركة مانحــة الرتخيــ�س.

اأن يكــون امل�سنع وال�ســركة املحليــة هــي امل�ســوؤولة اأمــام الوزارة عــن اجلــودة    7

النوعيــة للم�ســتح�سر، ومــا يحــدث مــن م�ســكالت بعــد الت�ســويق.

اأن تتوفــــر لــدى امل�سنـع وال�ســركــــة املحليــة جميــع اآلإمكانــات والتجهيـــــزات     

الالزمــة آلإنتــاج وحتليــل امل�ســتح�سر املرخــ�س. 

اأن يكون اآل�سم التجاري للم�ستح�سر امل�سنع برتخي�س حملي هو نف�س اآل�سم     

التجاري للم�ستح�سر امل�سنع بوا�سطة ال�سركة مانحة الرتخي�س وامل�سجل 

بــه لــدى الــوزارة علــى اأن يكتـــب على العبـــوة �سنــــع بوا�سطة امل�سنــع املحلــي 

برتخي�س من ال�سركة مانحة الرتخي�س.
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ت�ستثنى امل�ستح�سرات امل�سجلة التي حتتاج اإىل درا�سات تكافوؤ حيــوي من هذه    10

الدرا�سات اإذا �سنعت بوا�سطة امل�سنع اأو ال�سركة املحلية برتخي�س من �سركة 

عاملية، �سريطة ا�ستيفاء اآلآتي: 

اأن يكــون م�ســدر املــواد الفعالــة واملــواد غري الفعالة مــن ال�ســركة مانحــة اأ أ 

الرتخيــ�س، اأو مــن م�ســدر معتمــد منهــا وحتــت م�ســوؤوليتها بخ�ســو�س 

التكافــوؤ احليــوي.

اأآل يكــــــون امل�ستح�ســـــر مــــن اآلأ�سكـــــــــال ال�سيدآلنيـــة ممتـــــدة املفعـــــــول ب أ 

.)Sustained Release(

اأن يتم تقدمي درا�سات ذائبية مقارنة )Studies Dissolution Comparative(.ج أ 

يعطى امل�ستح�سر امل�سنع برتخي�س بوا�سطة امل�سنع اأو ال�سركة املحليــة مــدة    11

مانحــة  ال�ســركة  تقدمهــا  التــي  الثباتيــة  درا�ســات  اإىل  ا�ســتنادا  �سالحيــة 

الرتخيــ�س علــى اأن يقــدم امل�سنــع اأو ال�سركة املحلية درا�سات ثباتية معجلة 

ودرا�سات ثباتية عند ظــروف التخزيــن املحــددة فـي دليــل درا�ســات الثباتيــة.

تلتزم ال�سركة امل�سنعة باإجراء جميع التحاليل التي جتريها ال�سركة مانحة    12

الرتخي�س على امل�ستح�سر، للتاأكد من جودة امل�ستح�سر، وذلك على جميع 

الت�سغيالت امل�سنعة.

باإجــراء جميــع التحاليــل املطلوبة على    13 ال�ســركة مانحــة الرتخيــ�س  تلتــزم 

للتاأكــد  املحليــة  ال�ســركة  اأو  امل�سنع  بوا�سطة  برتخي�س  امل�سنع  امل�ستح�سر 

مــن مطابقتــه ملوا�سفــات الت�سنيــع املعتمدة منها آلأول ثالث ت�سغيالت على 

اآلأقل ينتجها امل�سنع اأو ال�ســركة املحليــة مــن امل�ســتح�سر، علــى اأن يتــم اإر�ســال 

الت�ســغيالت  هذه  حتليل  بنتائج  مقرونة  الوزارة  اإىل  التحاليل  هذه  نتائــج 

التــي اأجريــت مــن قبل امل�سنع اأو ال�ســركة املحليــة.

ثانيا: اإذا كانـــت ال�ســركـــة مانحـــة الرتخيــــ�س م�ســجلـــــة وامل�ســتح�سر غيــــر م�ســجــل لــدى 
الوزارة، يجب ا�ستيفاء اآلآتي:

1 أ ت�سجيل امل�ستح�سر وفقا آلأحكام هذه الالئحة.

2 أ تطبيق ما ورد فـي الفقرة )اأوآل / اأ( من هذه املادة.
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ثالثـا: اإذا كانت ال�سركة مانحة الرتخي�س وامل�ستح�سر غري م�ســجلني لدى الوزارة، فـيجب 
ا�ستيفاء اآلآتي:

1 أ ت�سجيل ال�سركة مانحة الرتخي�س.

2 أ تطبيق ما ورد فـي الفقرة ثانيا من هذه املادة.

رابعا:  اإذا مت ت�سنيــع امل�ســتح�سر خارجيــا برتخيــ�س مــن �ســركة عامليــة، فـيجـــب ا�ستيفـــاء 
اآلآتي:

اأآل يتـــــم ت�سجيـــــل امل�ستح�ســرات املبتـــكرة، اأو املتعــــددة امل�ســـــادر )اجلني�ســــــة(،  اأ  أ 

وامل�سنعــــــة برتخيـــــ�س مــن �ســركـــــات متلــك حـــــق الت�ســويق، ويتــــم ت�سنيعهــا 

فـي اخلارج.

ال�ســروط  وفــق  ال�سروريــة  امل�ستح�سرات  بع�س  ا�ستثناء  فـي  النظر  للوزارة  ب  أ 

اآلآتية: 

حتقيـــق الــ�سروط الـــواردة فـي الفقــرة )اأوآل/اأ( من املـــادة ) 3( من هذه  1 أ 

الالئحة. 

2 أ اأن يتعذر ت�سنيعها حمليا. 

3 أ اأآل يقت�سر ت�سنيعها على ال�سوق املحلي.

4 أ ت�سنيــع امل�ســتح�سر حمليــا باأ�ســماء جتاريــة اأخــرى للم�ســتح�سر امل�ســجل 

نف�سه.

يجــوز للم�سنع اأو ال�ســركة املحليــة اآلتفــاق مــع ال�ســركة مانحــة الرتخيــ�س علــى ت�سنيــع 

جانــب  اإلــى  املحلــي  بامل�سنــع  خــا�س  جتــاري  با�ســم   )Second Brand( اآخــر  م�ســتح�سر 

املتطلبات  الت�ســجيل مماثلــة لتلك  تكــون متطلبــات  اأن  لل�ســركة علــى  املبتكــر  امل�ســتح�سر 

اخلا�سة بت�سجيل امل�ستح�سرات وفقا لل�سروط اآلآتية: 

1 أ تقدمي ملف الت�سجيل من قبل امل�سنع اأو ال�سركة املحلية.

2 أ تكــون امل�ســوؤولية الفنيــة والقانونيــة م�ســرتكة بيــن امل�سنعيــن.
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املــادة ) 39 (

 )Secondary Packaging( الثانوية التغليف  الوزارة عمل  لدى  امل�سجلة  لل�سركات  يجوز 

مل�ستح�سراتها امل�سجلة فـي امل�سانع املحلية دون اأي تغيري اآخر على امل�ستح�سر.

وت�ستمر معاملة هذه امل�ستح�سرات معاملة امل�ستح�سر امل�سجل لل�ســركة مانحــة العقــد.

املــادة ) 40 (

تخ�سع جميع امل�ســتح�سرات البيطرية للت�سعري، وت�ســتثنى مــن ذلــك امل�ســتح�سرات اآلآتية:

امل�ستح�سرات الع�سبية البيطرية.    

امل�ستح�سرات ال�سحية البيطرية.    

املبيدات واملطهرات البيطرية.    

منتجات التجميل البيطرية.    

التح�سريات والرتكيبات املعدة داخل ال�سيدلية اأو العيادة البيطريــة.    

املــادة ) 41 (

يتم ت�سعري امل�ستح�سر البيطري وفق اأ�س�س الت�سعري اآلآتية:

    .)Ex-Factory( سعر امل�سنع فـي بلد املن�ساأ�

    .)Whole Sale( سعر اجلملة فـي بلد املن�ساأ� 

امل�سوق      املن�ســاأ، والبلــدان  امل�ستح�سر للم�ستهلك )Retail Price( فـي بلد  �سعر بيع 

فـيها.

�سعر الت�سدير املقرتح )CIF( من ال�سركة للدولة بعملة بلــد املن�ســاأ.    

�سعــــر الت�سديـــــر اإىل جميع الدول امل�سوق بها امل�ستح�سر وقـــت تقدميـــه للت�سجيـــل     

فـي الدولة واإن كان م�سنعا حمليا فـي اأي مــن تلــك البلــدان امل�سوق فـيها.

�سعر امل�ستح�سر فـي مراجع اآلأ�سعار الر�سمية، اإن وجد.    

اأهمية امل�ستح�سر العالجية.    

اأ�سعار امل�سابهات امل�سجلة حمليا.    
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املــادة ) 4٢ (

يتــم حتديــد �ســعر بيــع امل�ســتح�سر وفــق اآلأ�ســ�س امل�ســار اإليهــا فـي املــادة ال�سابقة، مــع مراعاة 

اأرخــ�س اآلأ�ســعار املقدمــة.

وعلى ال�سركة اأو وكيلها اإبالغ الوزارة عند انخفا�س �ســعر ت�سديــر اأي مــن م�ســتح�سراتها 

امل�ســجلة فـي الدولــة عــن �ســعر الت�سديــر اإلــى البلــدان امل�ســجل فـيهــا.

علـــى اأن يعــــاد ت�سعيـــــر امل�ستح�ســـر البيطري كـــل ) ( خمـــ�س �سنوات من تاريـــخ ت�ســجيلـــه، 

وفقــا لالإجــراءات التــي حتددهــا الوزارة.

وللوزارة مراجعة اأ�سعار امل�ستح�سرات البيطرية اإذا دعت احلاجة اإىل ذلك.

املــادة ) 4٣ (

يجوز ا�سترياد امل�ستح�سرات البيطرية غري امل�سجلة، وفقــا لل�ســروط اآلآتية:

احل�سول على موافقة م�سبقة من الوزارة على اآل�سترياد.   1

لــه    2 اأن يكــون امل�ســتح�سر املطلــوب ا�ســترياده مــن امل�ســتح�سرات املهمـــة وآل يوجــد 

بديــل م�ســجل.

اأن يكــون اآل�ســترياد ل�سالــح امل�ست�ســفى البيطــري، اأو م�ســروع الثــروة احليوانيــة.   3

اأن يكــون امل�ســتح�سر املطلــوب ا�ســترياده م�ســوقا فـي بلــد املن�ســاأ، وللوزارة اآل�ســتثناء    4

مــن �ســرط الت�ســويق. 

الوزارة، وللوزارة اآل�ســتثناء مــن      لــدى  �ســركات م�ســجلة  يكــون اآل�ســترياد مــن  اأن 

�ســرط ت�ســجيل ال�ســركة.

يحظر اآلجتار فـي امل�ستح�سرات غري امل�سجلة امل�ستوردة مــن قبل امل�ست�ســفـيات البيطريــة،    6

اأو م�ســاريع الثــروة احليوانيــة.

وت�ستثنى من ال�سروط املن�سو�س عليها فـي هذه املــادة العينــات املقدمــة ملتطلبــات ت�ســجيل 

امل�ســتح�سر.

ويجــوز للــــوزارة ا�ســتثـنــــاء امل�ســتح�ســـرات امل�ســتـــــوردة لال�ستخــدام ال�سخ�سـي مــن ال�ســروط 

املن�سو�س عليها فـي هــذه املــادة، وذلك وفقــا لل�ســروط وال�سوابــط التــي حتددهــا الوزارة.
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املــادة ) 44 (
يجــوز اإعــادة ت�سديــر امل�ســتح�سرات البيطريــة وفقــا لل�ســروط اآلآتية:

احل�سول على موافقــة م�ســبقة مــن الوزارة علــى اإعــادة الت�سديــر.   1

 بيان اأ�سباب اإعادة ت�سدير امل�ستح�سر.   2

امل�ستح�سر    3 ت�سدير  باإعادة  الوزارة  فـيها  ت�سمح  التي  احلاآلت  �سمن  من  تكون  اأن 

وفــقا لن�س املــادة )24( مــن قانــون)نظــام( امل�ســتح�سرات البيطريــة.

املــادة ) 45 (
مــع عــدم اآلإخــالل مبــا ورد فـي املادة )44( من هذه الالئحة، يجوز للوزارة اآلأمر باإعادة 

ت�سدير امل�ستح�سرات البيطرية املخالفــة وفقــا آلأحــكام قانــون امل�ســتح�سرات البيطريــة.

املــادة ) 4٦ (
يجوز مل�سنع امل�ستح�سرات البيطرية املحلي ت�سنيع امل�ستح�سرات البيطرية غري امل�سجلة 

بغر�س الت�سدير، �سريطة احل�سول على موافقة الوزارة، وتقدمي مربرات ت�سنيع امل�ستح�سر 

البيطري غري امل�سجل حمليا بغر�س الت�سدير. 

وت�ســدر الــــوزارة �ســهـــادة من�ســـــاأ للم�ســتح�سرات البيطريــة غيــر امل�ســجلة وامل�سنعــة حمليــا 

بغــر�س الت�سديــر فقــط.

املــادة ) 47 (
آل يجوز ا�سترياد اأو تداول اأو ت�سويق اأي م�ستح�سر بيطري م�سجل اأدخــل عليــه اأي تغييــر 

اأو تعديــل اإآل بعــد احل�سول على موافقــة م�ســبقة مــن الوزارة.

ويجــــب على ال�سركـــة امل�سنعـــة، اأو امل�سوقـــة للم�ستح�سر البيطــري اأخــذ موافقــة الـــوزارة 

علــى اأي تغييــر، اأو تعديــل علــى امل�ســتح�سر البيطــري امل�ســجل.

املــادة ) 4٨ (
تكون التغيــريات، اأو التعديــالت التي تدخل على امل�ستح�سر البيطري، وتتطلــب موافقــة 

الوزارة م�ســبقا، على النحو اآلآتي: 

بلد املن�ساأ.   1

موقع الت�سنيع.   2
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خطوات الت�سنيع.   3

املواد غري الفاعلة الداخلة فـي تركيبة امل�ستح�سر.   4

مواد التغليف.    

مدة ال�سالحية.   6

7   .)SPC(املعلومات الواردة فـي الن�سرة الداخلية، وملخ�س خوا�س امل�ســتح�سر

املعلومات الواردة على العبوة الداخليــة، واخلارجيــة، واملرتبطــة بالن�ســرة الداخليــة.    

موا�سفات امل�ستح�سر، وطرق حتليله.    

اآل�سم التجاري للم�ستح�سر.   10

اأي تغريات اأو تعديالت اأخرى ترى الوزارة �سرورة اأخذ موافقتها عليها م�سبقا.   11

املــادة ) 4٩ (
يجب على ال�سركة امل�سنعة، اأو امل�سوقة للم�ستح�سر البيطري اإبالغ الوزارة عن اأي تغريات، 

اأو تعديالت تطراأ على امل�ستح�سر البيطري، وتقدمي جميع الوثائق التي تدعم ذلك. 

املــادة ) 5٠ (
فــــي حـــــال التغييــــــر فـــــي املــــــادة الفعالـــــــــة اأو ال�ســكـــــــل ال�سيدآلنــــــي، اأو طريقـــــة اآلإعطــــــاء 

)Route of Administration( تلــزم ال�ســركة بت�ســجيل امل�ســتح�سر البيطــري.

املــادة ) 51 (
لل�ســروط  وفقــا  اآلأبحــاث  آلأغــرا�س  امل�ســجل  غيــر  البيطــري  امل�ســتح�سر  ا�ســترياد  يجــوز 

وال�سوابــط اآلآتية: 

تقديــم طلــب ا�سترياد مت�سمنــا بيان الغــر�س مــن اآل�ســترياد.   1

احل�سول على موافقة م�سبقة من الوزارة.   2

اأن يكون امل�ستح�سر املطلوب ا�سترياده م�سجال فـي بلد املن�ساأ، وللوزارة اآل�ســتثناء    3

مــن �ســرط الت�ســجيل.

حتدد الوزارة فـي اإذن اآل�سترياد:   4

ا�سم اجلهة التي �سدرت لها املوافقة.اأ أ 

الكمية امل�ستوردة آلأغرا�س البحث.ب أ 
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املــادة ) 5٢ (
يجب على امل�سجل له امل�ستح�سر البيطري، وخالل مدة آل تزيد على ) 1( خم�سة ع�سر يوما 

اإبالغ الوزارة عن احلاآلت اآلآتية �سواء كانت فـي بلد املن�ساأ اأو اأي بلد مت ت�سجيل امل�ستح�سر 

فـيه: 

�سدور اأي حتذير عن امل�ستح�سر البيطري.   1

وقف ت�سنيع امل�ستح�سر البيطري.   2

�سحب امل�ستح�سر البيطري.   3

تعليق امل�ستح�سر البيطري.   4

منع تداول امل�ستح�سر البيطري.    

اإلغاء ت�سجيل امل�ستح�سر البيطري.   6

املــادة ) 5٣ (
 )GDP( اجليد  التوزيع  واأ�ســ�س   )GSP(اجليــد التخزيــن  اأ�ســ�س  بتطبيــق  اآللتــزام  يجــب 

للم�ستح�سرات البيطرية التي تعتمدها الوزارة.

املــادة ) 54 (
آل يجــوز الدعايــة اأو اآلإعــالن عــن اأي م�ســتح�سر بيطــري اإآل بعــد احل�سول على موافقة 

الوزارة وفقــا لل�ســروط وال�سوابــط اآلآتية:

تقدمي حمتوى الدعاية، اأو اآلإعالن للوزارة.   1

علـــى الــــوزارة التاأكــــد مـــن اأن حمتـــوى الدعايـــة، اأو اآلإعـــالن يتفــق مــع املتطلبـــات    2

التي تعتمدها.

اأآل يتعار�س م�سمون الدعاية اأو اآلإعالن مع الن�سرة الداخلية، وملخــ�س خــوا�س    3

.)SPC( امل�ســتح�سر

اأآل حتتوي الدعاية اأو اآلإعالن على معلومات توؤدي اإىل التغرير اأو اإعطــاء معلومــات    4

م�سللــة.

اأآل تت�سمن الدعايــة اأو اآلإعــالن اأي عبــارة متــ�س بامل�ســتح�سرات البيطريــة اآلأخرى.    

حتديد الفئة امل�ستهدفة للدعاية، اأو اآلإعالن.   6
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متنح الوزارة املوافقة على حمتوى الدعاية، اأو اآلإعالن للم�ســتح�سرات البيطريــة    7

.)OTC( الو�سفـية والالو�سفـية

تقت�سر املوافقة للدعاية اأو اآلإعالن للم�ســتح�سرات البيطرية الو�سفـية على املجالت     

العلمية واملوؤمترات واللقاءات املخ�س�سة للممار�ســني املهنييــن.

املــادة ) 55 (

يلتــزم مــن �ســدرت له اأو با�ســمه املوافقــة على الدعايــة اأو اآلإعــالن باآلآتي: 

اإيقــاف الدعايــة اأو اآلإعــالن فـي احلــاآلت اآلآتية:   1

ظهــــور م�ستجـــدات جديـــدة ت�سيـر اإىل وجود خماطر ناجتة عــن امل�ســتح�سر، اأ أ 

اأو عــدم فعاليتــه.

طلب الوزارة اإيقاف الدعاية اأو اآلإعالن مع بيان اآلأ�ســباب.ب أ 

و�ســع رقــم قــرار موافقــة الوزارة علــى الدعايــة اأو اآلإعــالن.   2

ا�ستخدام ال�سيغة املوافق عليها من قبل الوزارة ملدة �سنة من تاريخ املوافقة.   3

اآللتزام باأي متطلبات اأخرى حتددها الوزارة للدعاية اأو اآلإعــالن عــن امل�ســتح�سرات    4

البيطريــة.

الف�ســـل الرابــــع

املــادة ) 5٦ (

ت�ســكل بقــرار مــن الوزيـــر جلــان ت�ســجيــــل �ســركــــات امل�ســتح�ســـرات البيطريــة، وم�سانعهــا 

)خطــوط اآلإنتــاج(، وم�ســتح�سراتها. ويحدد القرار ال�سادر مهام اللجنة، وطريقة عملها.

املــادة ) 57 (

تخت�س اللجان امل�سار اإليها ب�سفة خا�سة باآلآتي:

التو�سيــة بت�ســجيل �ســركات وم�سانــع )خطــوط اإنتــاج( امل�ســتح�سرات البيطريــة     1

وم�ســتح�سراتها.

البــــت فـي اآلعرتا�ســــات اخلا�ســـة بت�سجيــــل �سركــــات وم�سانـــع )خطــــوط اإنتــــاج(    2

امل�ســتح�سرات البيطريــة، وم�ســتح�سراتها.
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درا�ســـــة تقاريــــــر امل�ســتجــــدات التــــــي تطــراأ علـــــى امل�ســتح�ســــر البيطـــــري امل�ســجـــل،     

وا�ســتخداماته، واملحاذيــر، والتاأثيــرات اجلانبيــة لــه، والرفــع بتو�سياتهــا.

التو�سيــــة باعتمـــاد اأ�س�س ت�سجيل �سركات وم�سانـــع )خطوط اإنتــاج( امل�ســتح�ســرات     

البيطريــة، وم�ســتح�سراتها.

التو�سية باعتماد القواعد التف�سيلية لت�سعري امل�ستح�سرات البيطريــة.    

التو�سية بتعليق، اأو �سحب، اأو اإلغاء امل�ستح�سر امل�سجل.    

حتديد طريقة �سرف امل�ستح�سر، ومكان �سرفه.    

تعليق، اأو اإلغاء ت�سجيل �سركات وم�سانع )خطوط اإنتاج( امل�ســتح�سرات البيطريــة.    

درا�سة املو�سوعات التي حتال اإليها من الوزارة.     

ويتم حتديد مكافاآت اأع�ساء جلان الت�سجيل بقرار من الوزير.

املــادة ) 58 (

للـــــوزارة حظـــــر ا�ســتيــــراد اأو اإيقــــــاف تــداول اأو تعليــــق اأو اإلغــاء ت�سجيل اأو األأمر با�ستدعاء 

اأو �سحب امل�ستح�سر البيطري فـي احلاألت األآتية: 

اإذا اأدخلــــت تغييـــــرات اأو تعديــــــالت علــى امل�ســتح�ســــر البيطــري املن�ســـــو�س عليهـــــا     

فـي املادة )  ( مــن هــذه الالئحــة دون اأخــذ موافقــة من الوزارة.

اإذا توفــرت لدى الوزارة تقاريــر عــن �ســميته، اأو ظهــرت لــه اآثــار جانبيــة خطيــرة.    

اإذا توفرت للوزارة تقارير عن وجود خلل فـي جودة امل�ســتح�سر، اأو فعاليتــه.    

اإذا اأوقـــف ا�ستعمالــه بنـــاء على تو�سيـــة من املنظمـــات اأو الهيئــات الرقابيــة الدوليــة     

ذات العالقــة.

اإذا �سطب ت�سجيله اأو اأوقف اإنتاجه فـي بلد املن�ساأ.    

اإذا مل ي�سوق اأو ي�ستورد خالل �سنة من تاريخ ت�سجيله.    

ملــف      فـي  املقدمــة  البيطري  بامل�ستح�سر  املتعلقة  املعلومات  �سحة  عدم  ثبت  اإذا 

الت�ســجيل.

اإذا لــم تقــدم ال�ســركة اأو وكيلهــا طلــب جتديــد ت�ســجيل امل�ستح�سر قبل مدة أل تقل     

عن )0  ( مائة وثمانني يوما من تاريخ انتهاء �ســهادة الت�ســجيل.

اإذا ف�سل امل�ستح�سر البيطري فـي درا�سة التكافوؤ احليوي.    
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املــادة ) 5٩ (

اإلغاء  اأو  اأو تعليق  اإيقــاف تداولها  يتــم  التــي  البيطريــة  امل�ســتح�سرات  فـي  الت�ســرف  يتــم 

ت�سجيلها اأو اآلأمر با�ستدعائها اأو �سحبها فـي احلاآلت اآلآتية:

احلــاآلت التــي تقــرر فـيهــا الوزارة اإتالف امل�ستح�سرات البيطريــــة تلتـــــزم ال�سركــــة    1

اأو امل�سنع باإتالفها وفق اإجراءات اآلإتالف املن�سو�س عليهــا فـي هــذه الالئحــة.

فـيتــم    2 البيطرية  امل�ستح�سرات  ت�سدير  باإعادة  الوزارة  فـيها  ت�سمح  التي  احلاآلت 

ذلــك وفــق اآلإجــراءات املن�ســو�س عليهــا فـي هــذه الالئحــة.

املــادة ) ٦٠ (

يجب جتديد ت�سجيل �سركات وم�سانع امل�ستح�سرات البيطرية فـي احلاآلت اآلآتية: 

تقــل عــن )0 1( مائة وثمانني    1 الت�ســجيل مبــدة آل  �ســهادة  انتهــاء �سالحيــة  قبــل 

يومــا.

عنــد اإجــراء اأي تغييــر جــذري فـي مبنــى امل�سنــع اأو خطــوط اآلإنتــاج، وفقــا ملــا تقــرره    2

الوزارة.

وعلــى طالــب التجديــد ا�ســتيفاء جميــع ال�ســروط واملتطلبــات املن�ســو�س عليهــا فـي املــادة ) ( 

مــن هــذه الالئحــة.

املــادة ) ٦1 (

يجب تقدمي طلب جتديد ت�سجيل امل�ستح�سر البيطري امل�سجل قبل )0 1( مائة وثمانني 

يوما من تاريخ انتهاء ت�سجيله اإىل الوزارة، مرفقا به امل�ستندات اآلآتية: 

�ســهــــادة م�ســتح�ســــر �سيدآلنـــــي )CPP(، اأو �ســهادة حريــة البيــع مــن بلـــــد املن�ســــــاأ    1

�ســادرة عــن اجلهــات املخت�ســة.

اأخرى    2 وقائمة  البيطري،  امل�ستح�سر  بتداول  �سمحت  التي  الدول  باأ�سماء  قائمة 

باأ�سماء الدول التي مت تقدمي امل�ستح�سر للت�سجيل فـيها باآلإ�سافة للدول التي مت 

رف�س ت�سجيل امل�ستح�سر فـيها مع بيان اأ�سباب الرف�س.
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قائمة باأ�سعار بيع امل�ستح�سر البيطري فـي الدول امل�سوق فـيها.    

 الن�ســـرة الداخليـــة املعتمـــدة اأو ملخ�ص خـــوا�ص امل�ستح�ســر )SPC( فـي بلــد املن�ســـاأ     

باللغة اإلإجنليزية م�سدقة من اجلهات املخت�سة.

قائمـــــة بالتغييــرات اأو التعديـــــالت املوافــق عليهــــا مــن الوزارة من تاريخ الت�سجيل     

اأو تاريخ اآخر جتديد للت�سجيل مرتبــة ح�ســب تاريــخ التغييــر.

حتديث للجــزء اخلا�ص بدرا�ســات الثباتيـــة وتقديـــم درا�سة ثباتية علــى ت�ســغيلتني     

اإنتاجيــتني علــى اإلأقــل تغطــي كامــل فتــرة ال�سالحيــة.

تقديــم اأي تعديــالت طــراأت علــى البنــود املطلوبــة فـي العقــد الفنــي للم�ســتح�سرات     

البيطرية التــي ت�سنــع تعاقديــا.

اإذا كــــان امل�ستح�ســر البيطـــري يحتـــوي على منتجات البالزمـــا يجــب تقديــم ملـــف     

اإقـــرار من ال�سركــــة ال�سانعــة يبيــن عـــدم  اأو  Plasma Master File للم�ستح�ســر، 

تغييــر فـي م�ســدر البالزمــا املعتمــد لــدى الوزارة.

عينة من امل�ستح�سر البيطري املتداول فـي اإلأ�سواق املحلية.    

بيــان باأ�ســماء املــواد مــن اأ�ســل حيوانــي الداخلــة فـي تركيــب امل�ســتح�سر، وم�سدرهــا،     -

وال�ســهادات املتعلقــة بذلــك.

جميــــع املعلومـــــات املتوفــرة حــول ر�ســـد اإلآثار اجلانبية للدواء منذ تاريخ ت�سجيله،    --

اأو جتديد ت�سجيله، باإلإ�سافة اإىل اأي تغيريات مقرتحة على الن�سرة املعتمدة.

اأي متطلبات اأخرى تراها الوزارة.    -

املــادة ) 62 (

يتــــم اإتـــــالف امل�ستح�ســــر البيطـــري املغ�ســـو�ص اأو الفا�سد اأو منتهي ال�سالحيــة اأو املخالــف 

ملوا�سفــات الت�ســجيل اأو امل�ســتح�سرات املخزنــة فـي ظــروف تخزيــن خمالفــة.
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املــادة ) ٦٣ (

تقــــوم الــــوزارة بت�سكيــل جلنــــة اأو اأكثــــر لالإ�ســـراف علــى اإتــالف امل�ســتح�ســـرات البيطريــة 

مــن ذوي اخلبــرة واآلخت�ســا�س.

املــادة ) ٦4 (

تتم عملية اآلإتالف والتخل�س من امل�ستح�سرات البيطرية عن طريــق �ســركة متخ�س�ســة 

فـي التخلــ�س مــن النفايــات الطبيــة وفقــا لالأ�ســ�س العلميــة املتبعــة.

ويتحمل املخالف تكاليف عملية اآلإتالف.

املــادة ) ٦5 (

فـي احلاآلت التي ت�سبط فـيها الوزارة خمالفة آلأحكام قانون امل�ستح�سرات البيطرية، وهذه 

الالئحــــة فـي اأماكـــن مرخــ�س لهــا مــن جهـــات اأخــرى، فلهــا اأن تطلــب اإلغــــاء الرتخيـــ�س 

اأ�ســبـــاب ومبــررات طلــب اآلإلغــاء، وتزويد تلك  مــن اجلهــة مانحــة الرتخيـــــ�س مــع بيــان 

اجلهة مبا �سدر �سد املخالف من قرارات اأو اأحكام.

املــادة ) ٦٦ (

على الوزارة التفتي�س على امل�ستح�سرات البيطريــة للتاأكــد مــن:

�سالمتها.   1

ماأمونيتها.   2

جودتها.   3

فعاليتها.   4

طرق حفظها ونقلها.    

مطابقتها مللف الت�سجيل.   6

ويتم اإجراء التفتي�س على امل�ستح�سرات البيطرية وفقا لدليل اإجــراءات التفتيــ�س الــذي 

تقــره الوزارة.
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املــادة ) ٦7 (

يكون ملوظفـي الوزارة الذين ي�سدر بتحديدهم قرار من ال�سلطة املخت�سة باآلتفاق مع الوزير 

�سفة ال�سبطية الق�سائية فـيما يتعلق بتطبيق اأحكام هذه الالئحة.

املــادة ) ٦٨ (

يحق للموظفـني املخولني �سفة ال�سبطية الق�سائية دخول وتفتي�س اآلأماكــن التــي تتعامــل 

مــع امل�ســتح�سرات البيطريــة اأو املــواد التــي تخ�ســع آلأحــكام قانــون امل�ستح�سرات البيطرية. 

املــادة ) ٦٩ (

علــى العامليـــــن املوجوديــــن فـي اآلأماكــن التـــي تتعامــــــل مـــــع امل�ستح�ســـرات البيطريــــة، 

اأن ميكنـــوا املفـــت�س من القيـــام بواجباتـــــه، ويقدمـــــوا لــه جميـــع الت�ســهيالت التــي متكنــــه 

مــن اأداء عملــه.

وللمفتــ�س حتريــز اأو التحفــظ علــى اأي م�ســتح�سر اأو �ســجل اأو وثيقــة آلإثبــات املخالفــة.

وفـي حالــة �سبــط اأي خمالفــة، علــى املفتــ�س حتريــر منــوذج املخالفــــة املعتمـــد مـــن الـــوزارة 

وت�سليم امل�سوؤول عــن املــكان الــذي وقعــت فـيه املخالفــة ن�ســخة مــن النمــوذج.

كما يكون له اآل�ستعانة باجلهات املخت�سة اإذا اقت�سى اآلأمر ذلك.

املــادة ) 7٠ (

للجنة التعاون الزراعي تف�سري واقرتاح تعديل هذه الالئحة.
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األخت�ســـــارات

cGMP: current Good Manufacturing Practice.

CIF:     Cost, Insurance and Freight.

CPP:    Certificate of Pharmaceutical Product.

GDP:   Good Distribution Practice.

GSP:    Good Storage Practice. 

OTC:   Over the Counter.

POM:   Prescription Only Medicine.

PSUR:  Periodic Safety Update Report.

SPC:     Summary of Product Characteristics.

QPPV:  Qualified Person for Pharmacovigilance. 
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قـرار وزاري 

رقـم ٦٧/2023

بفر�ص ر�ضوم مقابل ترخي�ص وت�ضجيل امل�ضتح�ضرات البيطرية، 

و�ضركات وم�ضانع  وم�ضتودعات امل�ضتح�ضرات البيطرية 

ا�ستنادا اإلى قانون امل�ستح�سرات البيطرية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2017/34،

واإلى الالئحة التنفـيذية لقانون امل�ستح�سرات البيطرية ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم  ٦0/2023،

واإلى موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة األأولـــــى

تفر�ص ر�سوم مقابل ترخي�ص وت�سجيل امل�ستح�سرات البيطرية، و�سركات وم�سانع وم�ستودعات 

امل�ستح�سرات البيطرية، وفق امللحق املرفق.

املــادة الثانيـــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، اأو يتعار�ص مع اأحكامه.

املــادةالثالـثــــة

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

�ضـدر فـي: 22 / ٨ / 1444هـ

املوافـــــق: 1٥ / 3 / 2023م 

د. �ضعـــود بـن حمــود بـن اأحمـــد احلب�ضـــي

وزير الرثوة الزراعية وال�سمكية وموارد املياه
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ملحـــق 

بفر�ص ر�ضوم مقابل ترخي�ص وت�ضجيل امل�ضتح�ضرات البيطرية،

 و�ضركات وم�ضانع وم�ضتودعات امل�ضتح�ضرات البيطرية

قيمـة الر�ضم 
بالريال العماين اخلدمـــــة م

 )500( 
خم�سمائة 

1 ت�سجيل م�ستح�سر بيطري دواء اأو لقاح جديد

 )250(
مائتان وخم�سون

اإعادة ت�سجيل دواء اأو لقاح بيطري 2

)1000(
 األف

ت�سجيل �سهادة موقع ت�سنيع 3

 )500(
خم�سمائة

جتديد �سهادة موقع ت�سنيع 4

 )50(
خم�سون

اإ�سدار �سهادة ت�سجيل اأو ن�سخة اإ�سافية اأو بدل فاقد 5

 )100(
مائة

اإ�سدار �سهادة الت�سنيع اجليد لل�سركات امل�سنعة لالأدوية 
cGMP البيطرية

٦

 )100(
مائة

اإ�سدار �سهادة م�ستح�سر بيطري للم�ستح�سرات امل�سنعة حمليا 7

)100(
 مائة

اإ�سدار �سهادة التداول احلر للم�ستح�سر املحلي
Free Sale Certificate

8

)50(
 خم�سون

ا�ستمارة ت�سجيل �سركة اأو م�سنع اأو م�ستح�سر بيطري 9

 )1000(
األف

ت�سجيل �سركة م�ستح�سرات بيطرية 10
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قيمـة الر�ضم 
بالريال العماين اخلدمـــــة م

 )500(
خم�سمائة

جتديد ت�سجيل �سركة م�ستح�سرات بيطرية 11

)1000(
 األف

ترخي�ص �سركة اأو م�سنع م�ستح�سرات بيطرية 12

)1000(
 األف

جتديد ترخي�ص �سركة اأو م�سنع م�ستح�سرات بيطرية 13

)500(
 خم�سمائة

ت�سجيل خط اإنتاج جديد مل�سنع م�ستح�سرات بيطرية 14

 )٦00(
�ستمائة

ترخي�ص م�ستودع م�ستح�سرات بيطرية 15

 )300(
ثالثمائة

جتديد ترخي�ص م�ستودع م�ستح�سرات بيطرية 1٦

 )500(
خم�سمائة

ترخي�ص مكتب دعاية علمية 
ل�سركات وم�سانع امل�ستح�سرات البيطرية

17

 )250(
مائتان وخم�سون

جتديد ترخي�ص مكتب دعاية علمية
 ل�سركات وم�سانع امل�ستح�سرات البيطرية

18

 )500(
خم�سمائة

تقييم ودرا�سة ملف اإ�سافة �سكل �سيدالين  19

 )100(
مائة

تقييم ودرا�سة اإ�سافة تركيز اأو نوع عبوة اأو حجم عبوة 20

تابع: ملحـــــــق بفـــــر�ص ر�ســـــوم مقابـــــل ترخيــــــ�ص وت�سجيــــــل امل�ستح�ســــرات البيطريــــــة، 

و�سركــــات وم�سانــع وم�ستودعـــات امل�ستح�ســرات البيطريــة
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هيئـة تنظيـم اخلدمـات العامـة
قـــرار 

رقـــم ٧/2023
باإ�صدار ألئحة الوقاية من خماطر األأعمال

والرتكيبات األأر�صية ذات ال�صلة بقطاع املياه وال�صرف ال�صحي

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

واإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/131 فـي �ساأن قطاع املياه وال�سرف ال�سحي،

واإىل موافقة جمل�س اإدارة هيئة تنظيم اخلدمات العامة،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة األأولـــــى

يعمل فـي �ساأن الوقاية من خماطر اإلأعمال والرتكيبات اإلأر�سية ذات ال�سلة بقطاع املياه 

وال�سرف ال�سحي، باأحكام الالئحة املرفقة.

املــادة الثانيـــة

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

املــادةالثالـثــــة

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

�صدر  فـي: 1٦ من �صعبــــــــــان 1444هـ

املوافـــــق:   ٩  من مــــــــــــار�س 2023م 

�صالـم بن نا�صر بن �صعيد العوفـي

                                                                                  رئيــــ�س جملــــ�س اإدارة 

هيئــــــــة تنظيــــــم اخلدمــــــات العامـــــــة
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ألئحة الوقاية من خماطر األأعمال 
والرتكيبات األأر�صية ذات ال�صلة بقطاع املياه وال�صرف ال�صحي

الف�صــل األأول
تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (
فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات اإلآتية املعنى املبني قرين كل منها، 

مامل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر:

1 - الهيئـــة: 
هيئة تنظيم اخلدمات العامة.

2 - املرخ�س له: 
ال�سخ�س اإلعتباري الذي يزاول اأحـــد اإلأن�سطـــة اخلا�سعة للتنظيم فـي قطاع املياه 

وال�سرف ال�سحي، و�سركات الت�سغيــل التـــي تتولـــى القيام باأن�سطة املياه وال�سرف 

ال�سحي مبوجب اأحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/131 امل�سار اإليه. 

3 - املقـــاول: 
ال�سخـــ�س اإلعتبـــاري الـــذي يعينــــه املرخـــ�س لـــه للقيــام بعمــل يرتبــط باإلأن�سطــة 

التي ميار�سها.

املــادة ) 2 (
الهيئة،  التي متنحها  الت�ساريح  وحاملي  لهم،  املرخ�س  على  الالئحة  اأحكام هذه  ت�سري 

واملقاولني، واأي �سخ�س يقوم باأعمال بالقرب من �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي.

الف�صــل الثانــي
حماية �صبكات املياه وال�صرف ال�صحي

املــادة ) 3 (
إل يجـــوز تنفـيـــذ م�ساريـــع �سبكــات املياه وال�سرف ال�سحي اأو تركيب املعدات املرتبطة بها 

فـي اإلأودية اأو فـي اأي مواقع اأخرى من �ساأنها اأن تعر�س تلك امل�ساريع للخطر، اإإل بعد عمل 

درا�سة فنية مف�سلة لذلك املوقع وحتديد كافة املخاطر التي قد توؤثر عليها، وبعد التاأكد 

من وجود ال�سمانات الكافـية لتوفـري احلماية الالزمة مل�ساريع ال�سبكات واملعدات املرتبطة 

بها قبل ال�سروع فـي تنفـيذ تلك امل�ساريع، وتقدميها للهيئة متى ما طلبت ذلك.
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املــادة ) 4 (
يجب اأن يكون ت�سميم وتنفـيذ م�ساريع �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي، وفقا للموا�سفات 

الفنية املعتمدة فـي هذا ال�ساأن. 

الفــ�صل الثالــث

 التزامات تنفـيذ م�صاريع �صبكات املياه وال�صرف ال�صحي 

املــادة ) ٥ (

يجــب احلــ�سول علــى املوافقات والت�ساريح التي تفر�سها القوانني املعمول بها قبل البدء 

فـي تنفـيذ م�ساريع �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي، واأخذ املوافقات املبدئية الالزمة إلعتماد 

امل�سار املقرتح ل�سبكات املياه وال�سرف ال�سحي، قبل طرح اأي من املناق�سات.

كما يجب بعد احل�سول على تلك املوافقات والت�ساريح تقدمي ت�ساميم ور�سومات ال�سبكات 

اإىل اجلهات املخت�سة، للح�سول على املوافقة النهائية.

اأعمال  اأو الت�سريح لبدء  وفـي جميع اإلأحوال، يجب تقدمي طلب احل�سول على املوافقة 

احلفر للم�سار املقرتح قبل مدة كافـية. 

املــادة ) ٦ (
وال�سرف  املياه  �سبكات  م�ساريع  من  بالقرب  باأعمال  القيام  عند  �سخ�س  اأي  على  يجب 

اتخاذ كافة اإلحتياطات الالزمة ل�سمان عدم  اإلأر�س  اأخرى حتت  اأعمال  اأي  اأو  ال�سحي 

اإلإ�سرار بتلك ال�سبكات، مبا فـي ذلك تكليف م�سرف مبراقبة تلك اإلأعمال.

وفـي حال تعر�ست �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي لل�سرر ب�سبب فعل الغري، فاإنه يتعني 

عليه اإعادة احلال اإىل ما كان عليه فـي اأقرب وقت ممكن، وتعوي�س املت�سرر عما حلق به 

من خ�سارة.

املــادة ) ٧ (
يجـــب تو�سيـــح م�ســار �سبكـــات املياه وال�سرف ال�سحي بوا�سطة عالمات اإ�سمنتية ظاهرة 

مرتا،  ثالثني   )30( على  تزيد  إل  متقاربة  م�سافات  على  و�سعها  يتم  اإلأر�س  �سطح  على 

كما يجب و�سع هذه العالمات فـي النقاط التي يحدث عندها تغيري إلجتاه م�سار متديد 

ال�سبكات. 
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الف�صــل الرابــع 

تدابيــر األأمــن وال�صالمــة 

املــادة ) ٨ (
يجب قبل ال�سروع فـي تنفـيذ م�ساريع �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي حتت اإلأر�س القريبة 

من الطرق التي ت�سري عليها املركبات اأو التي تتقاطع معها، احل�سول على موافقة م�سبقة 

من �سرطة عمان ال�سلطانية، واجلهات املخت�سة اإلأخرى. 

اأو اأي عالمات  كما يجب ت�سوير مواقع العمل بطريقة مالئمة باأ�سرطة حمراء وبي�ساء 

حتذيرية منا�سبة، بحيث ت�سيء ب�سكل �ساطع فـي الليل. 

املــادة ) ٩ (
يجب احل�سول على موافقة �سرطة عمان ال�سلطانية، واجلهات املخت�سة اإلأخرى اإذا تطلب 

تنفـيـــذ م�ساريـــع �سبكـــات امليـــاه والـــ�سرف ال�سحـــي حتويل حركة املرور اإىل م�سار بديل، 

املرورية،  والعالمات  الطرق  عالمات  البديل  امل�سار  يت�سمن  اأن  يجب  احلالة،  هذه  وفـي 

وت�سمل العالمات التحذيرية واإلإ�ساءات ح�سب تعليمات �سرطة عمان ال�سلطانية، واجلهات 

املخت�سة اإلأخرى.

املــادة ) 10 (
يجب اإعادة الطرق واإلأر�سفة واأي مرافق اأخرى تتاأثر باإلأعمال امل�ساحبة لتنفـيذ م�ساريع 

�سبكات املياه وال�سرف ال�سحي اإىل ما كانت عليه، وبذات اجلودة، وجعلها اآمنة، فور اإكمال 

تنفـيذ امل�سروع.

اإلأر�س،  بت�سويتها مب�ستوى  عليه،  كانت  الذي  الو�سع  اإىل  العمل  اإعادة مواقع  كما يجب 

ويجب اإزالة املخلفات اأيا كان نوعها من مواقع العمل، والتخل�س منها بطريقة اآمنة. 

املــادة ) 11 (
إل يجوز ا�ستخدام معدات احلفر اإلآلية عند تنفـيذ م�ساريع �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي 

اأي خدمات اأخرى حتت اإلأر�س، ويكون احلفر فـي هذه احلالة ب�سكل يدوي  بالقرب من 

باإل�ستعانة مبعدات غري اآلية. 
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املــادة ) 12 (
يجب على احلا�سلني على املوافقة باحلفر لتنفـيذ م�ساريع �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي، 

مراقبة وحتديد املواقع التي توجد فـيها اأي خدمات بالقرب اأو تتقاطع مع اأماكن احلفر 

العناية  بذل  باأعمالهم  القيام  عند  عليهم  يجب  كما  اخلدمات،  بتلك  اإلإ�سرار  لتفادي 

املياه  ب�سبكات  خا�سة  مرافق  اأي  تلف  جتنب  بغر�س  اإلحتياطات  كافة  واتخاذ  الالزمة، 

وال�سرف ال�سحي اأو اأي خدمات خا�سة باملرافق اإلأخرى.

املــادة ) 13 (
يجب اإخطار الهيئة كتابيا وفورا باأي اأ�سرار تتعر�س لها �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي، 

اأو بخطوط اخلدمات اإلأخرى.

املــادة ) 14 (
املياه  �سبكات  مل�ساريع  باحلفر  مت�سلة  اأعمال  اأي  من  القريبني  اإلأ�سخا�س  اإخطار  يجب 

وال�سرف ال�سحي بتلك اإلأعمال بوا�سطة الن�سر اأو الزيارات اأو اأي و�سيلة اأخرى يتحقق بها 

علمهم، وذلك قبل ال�سروع فـي احلفر بوقت كاف.

الف�صــل اخلامــ�س

ال�صجــالت وامل�صتنــدات 

املــادة ) 1٥ (

�سبكات  ب�سجالت جلميع م�ساريع  الت�ساريح اإلحتفاظ  لهم وحاملي  املرخ�س  يجب على 

املياه وال�سرف ال�سحي واملعدات املرتبطة بها، ح�سبما مت تنفـيذها فـي الواقع، وتقدميها 

للهيئة متى طلبت ذلك.

كما يجب اإلحتفاظ ب�سجالت مف�سلة وكاملـة جلميــع اإلعتمادات واملوافقات والت�ساريح 

ال�سحي  وال�سرف  املياه  �سبكات  بتنفـيـذ م�ساريع  يتعلــق  فـيمــا  تــم احل�ســول عليهــا  التـــي 

وتقدميها للهيئة عند الطلب. 

املــادة ) 1٦ (
يجب على املرخ�س لهم وحاملي الت�ساريح اإعداد خريطة اأو �سل�سلة خرائط تو�سح مواقع 

جميع �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي واملعدات التي ميتلكونها اأو ي�سغلونها، وعمقها حتت 

اإلأر�س، واإلحتفاظ بها، ويجوز اإعداد اخلرائط املذكورة واإلحتفاظ بها بو�سائل اإلكرتونية، 

�سريطة اإمكانية طباعة ن�سخ ورقية من هذه اخلرائط اأو جزء منها.
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املــادة ) 1٧ (

يجـــب علـــى املرخـــ�س لهـــم وحامـــلي الت�ساريـــح توفـــري ن�ســـخ مــن اأي خريطة م�سار اإليها 

فـي املادة )16( من هذه الالئحة عند طلبها من اأي من:

1 - اجلهات احلكومية املخت�سة، وفـي هذه احلالة يتعني توفـري ن�سخة من اخلريطة 

املطلوبة اأو جزء منها، وذلك خالل )3( ثالثة اأيام عمل من تاريخ الطلب.

٢ - اإلأ�سخـــا�س الطبيعيـــني واإلعتباريـــني، بعـــد تقديــم طلـــب منهــم مبيــنا اأ�سبابه، 

واأخذ املوافقة الكتابية امل�سبقة من الهيئة عليه.

املــادة ) 1٨ (

يجب على املرخ�س لهم وحاملي الت�ساريح اأن تكون م�سارات �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي 

 ،)GPS( ومواقـــع املعـــدات جلميـــع امل�ساريـــع متاحـــة بوا�سطـــة نظـــام حتديـد املواقع العاملي

اأو باأي طريقة اأخرى معتمدة لتحديد املواقع ب�سكل دقيق، ويتم اأخذ عمق ال�سبكات بو�سائل 

ب�سرية، مع اإلإ�سارة اإىل م�ستوى اإلأر�س. 

املــادة ) 1٩ (

يجب على املرخ�س لهم وحاملي الت�ساريح التاأكد من اأن م�سارات �سبكات املياه وال�سرف 

ال�سحي وعمقها واملعايري القيا�سية الفنية للرتكيبات واملعدات، حمفوظة بوا�سطة نظام 

املعلومات اجلغرافـية )GIS(، مبا فـي ذلك البيانات اإلآتية:

1 - نوع ا�ستخدام �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي اإلأر�سية اأو وظيفتها، وحتديد مواقع 

التو�سيل اأو اإلرتباط لكل �سبكة. 

2 - خريطـــة امل�ســـار وموقـــع �سبكـــات امليــاه وال�ســـرف ال�سحي اإلأر�سية وعمقها، بناء 

على اإحداثيات نظام حتديد املواقع العاملي )GPS(، اأو اأي نظام اآخر معتمد لتحديد 

املواقع بدقة، وي�سمل ذلك املواقع التي حتدث فـيها اأي تغيريات فـي عمق اأو اجتاه 

ال�سبكات. 

ال�سحي  وال�سرف  املياه  �سبكات  من  لكل  التعريف  ورقم  عمق  موقع  اإحداثيات   -  3

اإلأر�سية، وي�سمل ذلك البيانات الفنية لل�سبكة. 
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بالن�سبة لقنوات التعريف لكل قناة،  القناة ورقم  اإحداثيات موقع وطول وعمق   -  ٤

عبور الطرق. 

5 - موا�سفــات �سبكـــات امليــاه وال�ســرف ال�سحــي، ومعدل التدفق الت�سميمي الفعلي، 

والن�سبة املئوية لل�سعة القيا�سية اإلإ�سافـية. 

6 - اخل�سائ�س الفنية ل�سبكات املياه وال�سرف ال�سحي. 

الف�صــل ال�صــاد�س

اجلــزاءات األإداريــة 

املــادة ) 20 (

يجـــوز للهيئـــة فـي حالـــة ثبـــوت خمالــــفة اأحكـــام هــــذه الالئحــــة اأن توقـــع علــــى املخالـــف 

اأيا من اجلزاءات اإلآتية:

1 - فر�س غرامة اإدارية إل تقل عن )1000( األف ريال عماين، وإل تزيد على )20000( 

ع�سريـــن األـــف ريـــال عمانــــي، وت�ساعــف الغرامة فـي حال التكرار، ويعترب تكرارا 

فـي تطبيق اأحكام هذه الفقرة ارتكاب خمالفة مماثلة خالل )2( ال�سنتني التاليتني 

إلرتكـــاب املخالفـــة اإلأوىل، كما يجوز فـي املخالفات امل�ستمرة فر�س غرامة اإدارية 

إل يزيد مقدارها على )100( مائة ريال عماين عن كل يوم ت�ستمر فـيه املخالفة، 

على اأإل يزيد جمموعها على )20000( ع�سرين األف ريال عماين.

2 - وقف الرتخي�س اأو الت�سريح ملدة إل تتجاوز )3( ثالثة اأ�سهر.

3 - اإلغاء الرتخي�س اأو الت�سريح.
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وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبـات ت�سجيـل العالمـات التجاريـة املقبولـة وفقـا ألأحـكام 

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: 161982   

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجريال�سيارات واملركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: معماري لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161989   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملنتجات الديكور واألأ�سقف ال�سناعية واملواد العازلة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يحيى خمي�س الرحبي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9
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 طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161993   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املالذ الرائدة لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161998   

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة والعطور واحلقائب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سدا�سي املزدهر

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162003   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

و�سيانة  اإن�ساء  البناء،  األآلية،  املعدات  واإ�سالح  و�سيانة  تركيب  امل�سانع،  اإن�ساء  األإن�ساء، 

اإعادة  التالفة جزئيا،  اأو  املعطلة  املحركات  بناء  اإعادة  املعادن،  ا�ستخراج  األأنابيب،  خطوط 

بناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطريقة الذكية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162005   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيزان

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162007   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ق�سر اجلازر

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162008   

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات للق�ساء على القمل مبيدات القمل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية مل�ستح�سرات ال�سيدلة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162012   

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو عادل ال�سهيبي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162014   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، م�ست�سفـيات، امل�ساج التدليك، امل�ساعدة الطبية، العالج الطبيعي، 

التمري�س الطبي، خدمات العالج بالعطور، خدمات العالج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الكاف للتجارة واأل�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162018   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النزل )النزل اخل�سراء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهول الغرب للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162019   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للعطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عالء الدين و�سركائه

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162021   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة احلا�سب األآيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنيب و�سركائه للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162023   

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات تبخري وعطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متجر زلفى للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162024   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة العراب العربية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161896   

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم:  م�سار الع�سر احلديث

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161899   

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطع مكابح املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل�سلة الرمي لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161900   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ل�سق األإعالنات )خدمات بيع الذهب(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الثقة الذهبية لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161895   

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري مالب�س ال�سهرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع كنوز اجلبل

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161901   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األواح خ�سب من�سورة، خ�سب  �سنع األأثاث من �سرائح من اخل�سب، خ�سب ن�سف م�سغول، 

ابلكاج، خ�سب م�سنع، خ�سب م�سغـــول، خ�ســـب من�سور، بالط من اخل�سب، ق�سور  رقائقي 

خ�سب، خ�سب ملب�س، األواح لالأر�سيات اخل�سبية املزخرفة اأر�سيات خ�سبية مزخرفة، خ�سب 

األواح من لب اخل�سب للبناء،  األواح خ�سبية للبناء، قطع خ�سبية للنجارة،  قابل للت�سكيل، 

األواح لالأر�سيات اخل�سبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سناع املكان

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

 طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161902   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، خدمات طب األأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعلة اخلري لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161925   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم وجبات وم�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع جوهرة جبل �سم�س الذهبية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161911   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع )بيع املالب�س اجلاهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممود واآمنة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161908   

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة وتف�سيل املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�س مكنا�س للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161910   

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األ�ست�سارات القانونية املتعلقة بر�سم اخلرائط وبراءات األخرتاع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فهر اآل مو�سى للمحاماة واأل�ست�سارات القانونية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161912   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سر مزون الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161916   

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الو�ساطة العقارية )بيع و�سراء األأرا�سي(، اإدارة العقارات، تاأجري العقارات، �سم�سرة العقارات، 

متويل التطوير العقاري، خدمات التاأمني على العقارات، تزويد الن�سح املتعلق باأل�ستثمار 

فـي العقارات،خدمات اإنهاء عقد األإيجار العقاري، خدمات جتديد عقد األإيجار العقاري، 

امل�سرفـية والعقارات(، خدمات وكاألت عقارية متعلقة  املايل )التاأمني واألأعمال  التقييم 

اإدارة  خدمات  الرتفـيهية،  باألأماكن  املتعلقة  العقارات  اإدارة  خدمات  املباين،  و�سراء  ببيع 

العقارات املتعلقة بالتجمعات ال�سكنية، خدمات اإدارة العقارات املتعلقة باملباين ال�سناعية، 

باملراكز  املتعلقة  العقارات  اإدارة  خدمات  املكتبية،  باملباين  املتعلقة  العقارات  اإدارة  خدمات 

التجارية، خدمات وكاألت عقارية لتاأجري املمتلكات، خدمات وكاألت عقارية لتاأجري املباين، 

خدمات وكاألت عقارية لتاأجري األأرا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع فهد املالكي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161929   

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مزارع اإنتاج اخل�سراوات والفواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكنانة الذهبية للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/8
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161937   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منكهات الطعام بكل اأنواعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رياحني الكيمياء لال�ستثمار �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/8

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161958   

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري اأجهزة حا�سوب، ت�سميم برامج حا�سوبية، 

حتديث برامج حا�سوب، ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب، ا�سرتجاع 

بيانات احلا�سوب، �سيانة برامج حا�سوب، حتليل اأنظمة حا�سوب، ت�سميم اأنظمة حا�سوب، 

اإن�ساء و�سيانة  ن�سخ برامج احلا�سوب، حتويل البيانات من و�سائط مادية اإىل اإلكرتونية، 

املواقع على �سبكة األإنرتنت لالآخرين، تفعيل مواقع األإنرتنت، حتميل برامج حا�سوبية، 

من  الوقاية  خدمات  ال�سبــكة،  خادمـــات  تاأجري  احلا�سوبية،  الربجميات  فـي  ا�ست�سارات 

الربجميات  األإنرتنت،  مواقع  ت�سميم  فـي  ا�ست�سارية  خدمات  احلا�سوبية،  الفـريو�سات 

اإلكرتوين  تخزين  العلمي،  البحث  املعلومات،  تكنولوجيا  فـي  األ�ست�سارة   ،SaaS كخدمات 

للبيانات، مراقبة نظم احلا�سوب للك�سف عن األأعطال، اإن�ساء وت�سميم فهر�س للمعلومات 

األ�ست�ســارة  خدمــات  املعلومــات،  تكنولوجيا  خدمات  الغري  ل�سالح  اإلكرتوين  موقع  على 

البيانات، مراقبة  اأمن  فـي جمال  األ�ست�سارة  األإنرتنـــت، خدمات  علـــى  األأمــن  فـي جمال 
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األإنرتنت،  الهوية عن طريق  ال�سخ�سية للك�سف عن �سرقة  الهويــة  اإلكرتونيــة ملعلومــات 

طريق  عن  الغ�س  عن  للك�سف  األئتمان  بطاقة  ا�ستخـــدام  لن�ســـاط  اإلكرتونيـــة  مراقبـــة 

املعلومات  تكنولوجيا  الربجميات، من�سات  ن�سر  اإطار  فـي  الربجميات  تطوير  األإنرتنت، 

كخدمات PaaS، تطوير النظام األأ�سا�سي للكمبيوتر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نقطة الغرب الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161965   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الت�سوير الفوتوغرافـي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قمة ميبام

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161966   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عرب  الت�سويق  خدمات  ت�سويق،  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  واإعالن،  دعاية  ال�سلع،  عر�س 

الهاتف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�س ال�سر املتكاملة للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/8

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161927   

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأحمد بن �سعيد ن�سيب ال�سحري

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161918   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة البدر املتميزة للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/8

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161968   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة عافـية العاملية للحوم

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162033   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واأجهـــزة  األإنذار  واأجهــزة  الكهربائـية،  واألأجهزة  األإنذار  اأجهزة  وتركيب  اإ�سالح  خدمات 

احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة م�سقط للحلول واألأنظمة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162025   

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم الطرود، العتالة التحميل والتنزيل، خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع، تغليف 

الب�سائع، خدمات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مدائن ظفار للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162038   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج حلويات، خبز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عالية حممود للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162039   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منكهات للقهوة، ب�سكويت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، 

كارميل  كعك،  للقهوة،  كبدائل  ت�ستخدم  نباتية  م�ستح�سرات  حمم�س،  غري  بن  قهوة، 

�سكاكر، هندباء برية بدائل للقهوة، �ساي، �سوكوألتة، حلويات، رقائق ذرة، ف�سار حب الذرة، 

م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة، بوظة، فطائر حمالة بانكيك، دقيق للطعام، دقيق 

ذرة، اأقرا�س �سكرية حلويات، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات قهوة باحلليب، م�سروبات 

�سوكوألتة باحلليب، فطائر، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات، معجنات، ب�سكويت بالزبدة، 

مهلبية، �سربات مثلجات، م�سروبات اأ�سا�سها القهوة، م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو، م�سروبات 

اأو  ال�سندوي�سات، ورد  ال�ساي، باجلنب  اأ�سا�سها  ال�سوكوألتة، �ساي مثلج، م�سروبات  اأ�سا�سها 

ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي، كرو�سان )نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكوألتة، كب�سوألت 

القهوة اململوءة، بوظة جممدة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كر�سي لالأعمال وامل�ساريع

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/10

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161849   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع طالءات مواد بناء، بيع حجر للبناء، بيع األواح خ�سبية للبناء، بيع مواد غري معدنية 

للبناء، بيع �سرائح من اخل�سب، بيع األواح لالأر�سيات اخل�سبية املزخرفة، بيع األواح من لب 

اخل�سب للبناء، بيع األواح لالأر�سيات اخل�سبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الهيكل الف�سي الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161850   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور واأنواع البخور ومنتجاته.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منى عبداللـه علي اليافعية للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161853   

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�سرفـية والعقارات،  التاأمني واألأعمال  املايل  التقييم  العقارات،  العقارات، تثمني  تاأجري 

اإدارة العقارات، ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرايا بندر اجل�سة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161851   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع قطع الغيار للمركبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سد م�سقط للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161852   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الع�سائر واألآي�س كرمي ) البوظة (.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سائم الغرب للتجارة واأل�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161854   

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�سرفـية والعقارات،  التاأمني واألأعمال  املايل  التقييم  العقارات،  العقارات، تثمني  تاأجري 

اإدارة العقارات، ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرايا بندر اجل�سة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161855   

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجـــري العقــارات، تثمني العقارات، التقييم املايل التاأمني واألأعمال امل�سرفـية والعقارات، 

اإدارة العقارات، ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرايا بندر اجل�سة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161857   

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�سرفـية والعقارات،  التاأمني واألأعمال  املايل  التقييم  العقارات،  العقارات، تثمني  تاأجري 

اإدارة العقارات، ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرايا بندر اجل�سة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161858   

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تثمني العقارات، تاأجري العقارات، اإدارة العقارات، ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرايا بندر اجل�سة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161862   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )مطعم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هيل لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161863   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع املخبوزات ومنتجاتها، احللويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نب�س احلياة الدولية لال�ستثمار �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161864   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سحيم وغ�سيل املركبات وال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األإتقان احلديث للم�ساريع الع�سرية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161865   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة األإجادة لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161866   

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم دواجن غري حية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روابي احليل احلديثة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161867   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات، اإ�سالح التنجيد، تركيب واإ�سالح اأجهزة تكييف الهواء، ت�سحيم 

املركبات، غ�سل املركبات، تنجيد األأثاث، تلميع املركبات، �سيانة املركبات، تنظيف املركبات، 

املركبات  ال�سيارات، �سحن  ت�سليـح، تغيري بطاريات  املعطلــة،  املركبــات  اإ�ســـالح  م�ساعــدات 

الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: من�سة الريادة واألأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

 طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161869   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سحن  املركبات،  ت�سحيم  املركبات،  �سيانة  ت�سليح،  املعطلة،  املركبات  اإ�سالح  م�ساعدات 

املركبات الكهربائية، تلميع املركبات، �سيانة واإ�سالح ال�سيارات، تغيري بطاريات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جيل األإنطالقة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161870   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي التي تقدم وجبات وم�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن خمي�س بن حممد ال�سعدي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161872   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لل�ساعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن البيداء للتجارة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161873   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماء تنوف للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6

 

-98-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161917   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو �سلطان العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161877   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، حلويات، قطع حلوى 

حلويات، متر هندي )توابل(، �سوكوألتة، مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة 

والفواكه املجففة، تزيني الطعام بطبقة براقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سوبان للتجارة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161878   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تعليمات الريا�سة البدنية )األأندية الريا�سية(، تنظيم املباريات الريا�سية )تنظيم الفعاليات 

الريا�سية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حمتا وتانكي الدولية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161879   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات )العناية بال�سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مل�سة فن الربونزية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161881   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مراكز ال�سحة، خدمات طب األأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الوجوه املبت�سمة للرعاية ال�سحية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161882   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم حفالت، ترفـيه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اجليل الناجح العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161883   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة لالإلكرتونيات واألأجهزة املنزلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سرف لال�ستثمار العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161887   

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سنيع قطع غيار ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل�سلة الرمي لال�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161904   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل، خدمات العيادات الطبية، املعاجلة اليدوية لالأع�ساب، خدمات دور 

العالج  الب�سريات،  فنيي  الطبية، خدمات  امل�ساعدة  ال�سحية،  الرعاية  م�ست�سفـيات،  النقاهة، 

الطبيعي، خدمات امل�سحات، خدمات طب األأ�سنان، خدمات دور التمري�س، خدمات بنوك الدم، 

التمري�س الطبي، الن�سائح ال�سيدألنية، اجلراحة التقوميية، زراعة ال�سعر، الو�سم، خدمات 

التطبيب عن بعد، خدمات العالج، خدمات مراكز ال�سحة، خدمات الطب التكميلي، ا�ست�سارة 

�سحية، خدمات تقومي األأ�سنان، ن�سائح طبية لالأفراد ذوي األإعاقة، ثقب اجل�سد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العربية األأوربية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161926   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم، تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اآرام للتنمية واأل�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/8

-103-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

 طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162010   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة الكانتينات، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع دار ال�سالم للتجارة واملقاوألت

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161835   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم )املطاعم واملقاهي التي تقدم الوجبات وامل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع العتيق احلديثة �س.م.م

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161837   

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون، م�ستح�سرات مكياج، اأطقم جتميل، كرميات جتميلية، بخور، �سامبو، عطور، اأعواد البخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأزر للتجارة واأل�ستثمار

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161838   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سعف لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161841   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرعاية ال�سحية، امل�ساعدة البيطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فرج مربوك العاملية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161842   

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي، اأثاث املنزل، املطابخ، اأبواب، نوافذ، الت�سميم الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الدولية للتجارة العامة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161843   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاألت األ�سترياد والت�سدير )عامة لل�سجل التجاري(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاج التميز لالأعمال

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161844   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتجر املتخ�س�س بالتحف والفخاريات وامل�سغوألت اليدوية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو اأحمد الزيدي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161845   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت امللكة للتجميل والتجارة العامة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161846   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الكيان الف�سي املميز

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161847   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات الكافترييات، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حممد بن �سعيد بن حممد احلكماين للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/6

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162029   

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت ال�سرافة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن خمي�س بن �سلطان ال�سام�سي للتجارة

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161815   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سة جنارة وحدادة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت األأرجوان امللكي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161158

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة برجميات وت�سميم �سفحات املواقع، اإن�ساء قواعد البيانات ومواقع ال�سبكة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تطوير للتنمية واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 115881

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املركبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنوار الفلج القبائل املتحدة - تو�سية 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/1/10

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 120564

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع اخلبز ومنتجاته.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعيد واإدري�س اأبناء حمد بن عبداللـه الهدابي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/7/10
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 123097

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وكاإلت الدعاية واإلإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البكري العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2018/10/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 135570

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة احللويات ومنتجات املخابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمري اليحيائي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/2/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 137331

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقهى.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأمري اليحيائي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/7/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142346

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة والعبايات الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نفحات الباطنة التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/10

-113-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151820

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نافذة اإلإبداع ال�ساملة �س.�س.و 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151913

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم معلبة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اخلليج لالأغذية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/18
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157824
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س  التوظيف،  وكاإلت  خدمات  اإلأعمال،  عن  ا�ستف�سارات  اإلأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
اإلإعالن  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  عامة،  عر�س  خدمات  العلني،  باملزاد  البيع  ال�سلع، 
�سلع  �سراء  تاأمني لالآخرين  اأو  توفـري  �سبكات احلا�سوب، خدمات  املبا�سرة على  والدعاية 
اإل�ستهدافـي،  الت�سويق  ت�سويق،  الهاتف،  عرب  الت�سويق  خدمات  اأخرى،  إلأعمال  وخدمات 

تنميط امل�ستهلك إلأغرا�س جتارية اأو ت�سويقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خالد بن عو�س بن حممد اجلابري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160053
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جال لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160192

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأوركيد املوالح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160714

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع جرانيت، رخام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الوردة الذهبية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160881

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سافـي لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161043

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حممد عمر علي عدا�س و�سركائه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/8
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161141

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاوإلت البناء والت�سييد وتنظيف املباين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو �سليمان الفوري و�سريكة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161173

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س الرجالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مازن بن �سعيد لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/12

-118-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161224

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مواد البناء باجلملة، واإل�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بهان�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161231

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأحمد �سعيد طريا�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/16

-119-
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161284

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات عيادات طب اإلأ�سنان.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج ال�سفا للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/17

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161285

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات بيع امل�ستح�سرات ال�سيدلية واإلإمدادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سند�س اإلإندل�س للتجارة واملقاوإلت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161368

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع املالب�س اجلاهزة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت القطن الناعم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161370

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خراطة ون�سخ املفاتيح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سلطنة واحة الرابي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/18
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161464
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الرزنامة ال�ساملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161495
فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

القنب الغري حم�سر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حممد بن جمعة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161583

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احللويات وال�سكريات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املذاق الراقي املميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161593

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة، العبايات الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املعني لالأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161669
فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب وامل�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة بوابة املحيطات �س.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161682
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للطرق،  مداحل  هوائية،  مكثفات  للمكائن،  التربيد  هواء  لتنظيف  فالتر،  مر�سحات 
اأو حاويات اأجزاء اآإلت، منا�سب قواعد، لالآإلت،  اأوعية  �سمامات اأجزاء اآإلت، اآإلت خلط، 
اأجزاء  البرية، �سكاكني  اآإلت تخمري  اآإلت،  التقاط وجتميع الطني  اآإلت، معدات  مطاحن 
م�سننة  جرائد  ذات  رافعات  كهربائية،  �سكاكني  اآإلت،  �ساغطات  كهربائية،  مق�سات  اآإلت، 
وترو�س، غ�ساإلت �سحون، اأجهزة غ�سيل، غ�ساإلت لغ�سل املالب�س، عدد اآلية )ت�سمل اإلأجهزة 
اآإلت  جر�س،  اآإلت  املنزلية،  للغايات  كهربائية  مطاحن  واملكيفات((،  )الثالجات  املنزليه 
ت�سنيع الطحني، مطاحن للغايات املنزلية بخالف التي تدار باليد، اآإلت واأجهزة تنظيف 
بخالف  قهوة  مطاحن  كي،  اآإلت  للعلب،  كهربائية  فتاحات  اآإلت،  اأجزاء  عدد  كهربائية، 
التي تدار باليد، اآإلت املطبخ الكهربائية، اآإلت تق�سري، خفاقات كهربائية لغايات منزلية، 
كهربائية  اآإلت  كهربائية،  اأغذية  معاجلات  املنزلية،  للغايات  كهربائية  فواكه  ع�سارات 
لتلميع اإلأحذية، اأكيا�س املكان�س الكهربائية، مطاحن للمطبخ، كهربائية، م�ستخرج ع�سري 

كهربائي، اأجهزة لتقطيع اخل�سار ب�سكل حلزوين، اإلكرتونية، املما�سح البخارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: القمر اإلأزرق لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161691

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع )معر�س لبيع النوافذ واإلأبواب واإلأعمال الزجاجية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سقط لالأعمال الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/30

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161715

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية، امل�ساج التدليك، امل�ساعدة الطبية، العالج الطبيعي، خدمات طب 

اإلأ�سنان، التمري�س الطبي، اجلراحة التقوميية، خدمات العالج، خدمات الطب التكميلي، 

ذوي  لالأفراد  طبية  ن�سائح  اإلأ�سنان،  تقومي  خدمات  �سحية،  ا�ست�سارة  النطق،  معاجلة 

اإلإعاقة، الرعاية التمري�سية فـي املنزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز الزهراء الطبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161726

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باملزاد العلني )بيع ال�سيارات - قطع غيار(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حم�سن حيدر دروي�س للمركبات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/31

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161735

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جرانيت، رخام، رخام �سماقي احلجر، بالط لالأر�سيات، غري معدين، بالط غري معدين 

للمباين، بالط للجدران، غري معدين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اإلأمري الدولية للتجارة واإل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161760

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع احلقائب واإلأحذية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مرمي عبداللـه املثالية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161794

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

نزل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الهطايل الراقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161800

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستلزمات اخلطاطني والر�سامني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هود اإ�سماعيل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/4

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161804

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عائ�سة امل�سكرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161820

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيـــع بالتجزئـــة فـي املتاجـــر املتخ�س�ســة للقرطا�ســـيات واألأدوات املكتبية، ن�ســـخ وطباعـــه، 

م�ستلزمات احلا�سب األآيل وجميع املواد القرطا�سية واملكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سمد للخدمات التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161821

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطاعم وفطائر العمدة األأ�سلية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/5
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161823

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سطوع ال�سم�س العاملية املتميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162132

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق )بيع املالب�س اجلاهزة وخياطه املالب�س والعبايات الن�سائية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنات �سيف للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162182
فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ر�سد حقوق امللكية الفكرية لغايات اإل�ست�سارة القانونية، اإلأبحاث القانونية، ترخي�س برامج 
اإعداد الوثائق  اأ�سماء املجال خدمات قانونية، خدمات  حا�سوبية خدمات قانونية، ت�سجيل 
العقود  على  بالتفاو�س  مرتبطة  قانونية  خدمات  للرتاخي�س،  قانونية  اإدارة  القانونية، 
خدمات  الرتخي�س  العطاءات،  لطلبات  اإل�ستجابة  فـي  القانونية  امل�سورة  الغري،  ل�سالح 
القانونية  اإل�ست�سارات  القانونية،  املراقبة  خدمات  الربجميات،  ن�سر  اإطار  فـي  قانونية، 
تو�سية  اأو  عام  دعم  القانونية  الدعوة  خدمات  اإلخرتاع،  براءات  اخلرائط  ر�سم  املتعلقة 

ل�سبب اأو �سيا�سة معينة، خدمات قانونية فـي جمال الهجرة، تدقيق اإلمتثال القانوين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعيد ال�سحري و�سركاه للمحاماة واإل�ست�سارات القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162234
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اخل�سراوات والفواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سريعة املتميز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162281

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغيث اإل�ستثمار العاملية �س.�س.و 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162592

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س، مالب�س جاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساهينال للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162679

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم الزهور، خدمات تغليف الهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العقد امل�سئ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162683

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سكرية، فطائر حمالة بانكيك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار جود لتميز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162684

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دحام وبريفان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162686

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

متور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متجر جمان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162687

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خيوط ذهبية جموهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: إلآلىء البحر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162705

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع الزهور والورود.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمار بن خلفان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162709

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خيوط ذهبية جموهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: إلآلىء البحر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162710

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإلألغاز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162717

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاإلت اإل�سترياد والت�سدير.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآرا�س لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162718

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقنعة جتميلية  اأعواد قطن إلأغرا�س التجميل )العالمة ملحل يتكون من بوتيك و�سباأ(، 

)بوتيك  اأظافر  ملمع  و�سباأ(،  )بوتيك  للتجميل  نقي  طبا�سري  م�سحوق  و�سباأ(،  )بوتيك 

و�سباأ(، م�ستح�سرات مكياج )بوتيك و�سباأ(، غ�سول لو�سن، لل�سعر )بوتيك و�سباأ(، كربيدات 

)بوتيك  �سنفرة،  �سحج  مادة  ال�سليكون  كربيد  و�سباأ(،  )بوتيك  �سنفرة  �سحج  مواد  املعادن 

م�ستح�سرات  و�سباأ(،  )بوتيك  م�ستعارة  رمو�س  و�سباأ(،  )بوتيك  لل�سعر  ملونات  و�سباأ(، 

اأطقم  جتميل للرمو�س )بوتيك و�سباأ(، م�ستح�سرات جتميل للحيوانات )بوتيك و�سباأ(، 

جتميل )بوتيك و�سباأ(، م�ستح�سرات جتميل )بوتيك و�سباأ(، غزل قطني إلأغرا�س التجميل 

)بوتيك و�سباأ(، اأقالم جتميلية، كرميات جتميلية، فازلني إلأغرا�س التجميل، مواد دهنية 

التجميل،  لغايات  زيوت  التجميل،  الهيدروجني إلأغرا�س  التجميل، بريوك�سيد  إلأغرا�س 

غ�سوإلت لو�سن، إلأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات جتميل احلواجب، م�ستح�سرات جتميل 

إلأغرا�س  اللوز  حليب  جتميلية،  اأ�سباغ  التجميل،  إلأغرا�س  مراهم  بالب�سرة،  للعناية 

إلأغرا�س  لل�سف  زينة  ر�سوم  جتميل،  م�ستح�سرات  لالإ�سمرار  م�ستح�سرات  التجميل، 
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التجميل، قاب�سات لالأوعية إلأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات ق�سر مزيالت األوان، لغايات 

التجميل،  لغايات  لوا�سق  جتميلية،  لو�سن،  بغ�سوإلت  م�سربة  ورقية  مناديل  التجميل، 

م�ستح�سرات ال�سبار إلأغرا�س جتميلية، حناء �سبيغ جتميلي، مناديل مبللة مب�ستح�سرات 

جتميل  م�ستح�سرات  جتميلية،  لغايات  الكوإلجني  م�ستح�سرات  التجميل،  مواد  إلإزالة 

نباتية، خال�سات اأع�ساب لغايات التجميل، �سموع تدليك إلأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات 

ي�ستخدم  م�سحح  للعني  جيل  جتميل(،  م�ستح�سرات  )�سبغة  ب�سمة  لالأطفال،  جتميل 

لطالء  )إلتك�س(  مطاطي  �سائل  التجميل،  إلأغرا�س  اجل�سم  طالء  جتميلية،  إلأغرا�س 

اجل�سم إلأغرا�س التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار املنى للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162719

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد بن ح�سن بن �سليمان البلو�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/1
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162723
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع )جممعات جتارية ا�ستهالكية(، عر�س �سلع على و�سائل اإلإعالم لغايات البيع 
بالتجزئة )برادات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: منذر ال�سبيبي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162724
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيت اللوز، زيت الربغموت، غ�سول لو�سن، لل�سعر، زيوت عطرية من خ�سب اإلأرز، زيوت عطرية 
م�ستح�سرات  جتميلية،  كرميات  جتميل،  م�ستح�سرات  الزيوت(،  اأنواع  )جميع  الكباد  من 
اإزالة املكياج، منظفات اأ�سنان، ماء اخلزامى، ماء معطر، كولونيا، زيوت عطرية، خال�سات 
زهور عطور، م�ستح�سرات تنظيف، زيت الغلتريية، فازلني إلأغرا�س التجميل، مواد دهنية 
اليا�سمني، زيت اخلزامى، زيوت للعطور  التجميل، زيت  التجميل، زيوت لغايات  إلأغرا�س 
والروائح، زيت الورد، زيوت إلأغرا�س الزينة، غ�سوإلت لو�سن، إلأغرا�س التجميل، خال�سات 
النعناع زيت عطري، �سامبو، عطور، م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة، مراهم إلأغرا�س 
الدهون، تربينات زيوت  الكريهة، زيت الرتبنتني إلإزالة  الروائح  التجميل، �سابون إلإزالة 
الغ�سل  عطرية، عطور زيوت طيارة، م�ستح�سرات جتميل لغايات التنحيف، م�ستح�سرات 
إلأغرا�س �سخ�سية اأو �سحية اأو مزيلة للعرق اأدوات النظافة، م�ستح�سرات ال�سبار إلأغرا�س 
جتميلية، مواد هالمية للتدليك لغري اإلأغرا�س الطبية، بال�سم لل�سعر، م�ستح�سرات لتنعيم 
ال�سعر، م�ستح�سرات الكوإلجني لغايات جتميلية، م�ستح�سرات جتميل نباتية، خال�سات 
إلأغرا�س  مهبلية  غ�سوإلت  طبية،  لغايات  لي�س  العني  غ�سول  التجميل،  لغايات  اأع�ساب 
ال�سحة ال�سخ�سية اأو مزيلة للعرق، �سموع تدليك إلأغرا�س التجميل، م�ستح�سرات جتميل 

لالأطفال، مياه ماي�سالر )معقمة ومنظفة للوجه(، ورقة جمفف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو الزهراء لبيع اإلأع�ساب والع�سل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162726

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

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

تقدمي الوجبات اخلفـيفة، خدمات مطاعم وا�سوكو، تزيني الطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املطاعم الوطنية املتكاملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162730

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األعاب ت�سلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإبداع ال�سرق اإلأو�سط الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162731

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تثمني املمتلكات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة علي بن �سعيد ال�سبلي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162735

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم واإدارة احلفالت املو�سيقية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع �سمرية املحي�سري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/2
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162736

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�س وت�سفـيف ال�سعر واحلالقة للرجال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجم الرباق امللكي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 151783

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سعود حميد احلب�سي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/1/12
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153784

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه ال�سرب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روافد الرحبة للتجارة واملقاوإلت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152460

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ترويج املبيعات لالآخرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ر�سوان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/7

-144-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161811

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خمبز وكيك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبناء اأحمد الهادي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/5

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162384

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

فـي  وامل�ستخدمة  ذاتها  الوحدة  فـي  اأجزاء  امل�سنوعة من  املعدنية  املنتجات  وتركيب  �سنع 

البناء والت�سييد مثل النوافذ واإلأبواب وال�سالمل واملظالت واأ�سغال معدنية مماثلة )ور�س 

احلدادة(، ور�س اإلأملنيوم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الهجر�س الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162110

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاوإلت اإن�ساء �سبكات وحمطات املياه والكهرباء والهاتف، تركيب ومتديد واإ�سالح اإلأعمال 

الكهربائية، مقاوإلت البناء والت�سييد )اإن�ساءات عامة للمباين ال�سكنية والغري �سكنية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرياف فهود العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162108

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات املخابز واأنواعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريتال للتجارة واإل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 127827

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع نا�سر الوائلي و�سريكه �س.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/4/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 128069

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س اجلاهزة والعبايات واحللي اإل�سطناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإلأماين للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/4/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162238

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للزهور والنباتات الطبيعية وال�سناعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ريتال اخلري للتجارة وامل�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162239

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم حمفوظة)تربيد وجتميد اللحوم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موارد املجد للتطوير واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15

-148-



اجلريدة الر�سمية العدد )1485(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162243

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم راكان للخدمات املميزة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162244

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار ال�سمو الع�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162245

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الزعفران باأنواعه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ق�سر الزعفران العاملي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162246

فـي الفئة 20 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأرفف اأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل�سلة الرمي لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162247

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مرفــــا م�سقط الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162248

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

اخلارج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبناء مو�سي الرئي�سي للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162250

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع معدات املطابخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سنابل الذهبية ال�ساعدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162252

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرعاية ال�سحية الدولية املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162253

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنمة الكون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162256

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأقم�ســـة الف�سيـــة اجلديـــدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162258

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مناديل من الورق)�سنع خام الورق مناديل وورق الوجه و�سنع ورق اللف والتغليف والفوط 

ال�سحية للن�ساء وفوط االأطفال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اليا�سمني العاملية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162259

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع وتن�سيق الزهور والورود والهدايا.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سم�س العالء الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162260

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مناديل من الورق)�سنع خام الورق مناديل وورق الوجه و�سنع ورق اللف والتغليف و�سنع 

فوط الن�ساء ال�سحية وفوط االأطفال(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اليا�سمني العاملية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162263

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأطقم  اأواين,  املياه,  اأوعية لر�س  اأدوات ر�س,  األواح غ�سيل,  املنزلية,  البناء واملواد  بيع مواد 

اأوعية الطهي, اأوعية عزل حراري للم�سروبات, �سناديق معدنية ل�سرف املناديل الورقية, 

علب �سابون, مالزم خللع البوت, �سدادات اأغطية, زجاجية, مناخل اأدوات منزلية, اأوعية 

�سناديق  تبول,  اأوعية  مو�سعات,  لالأحذية  قوالب  يدوية,  تنظيف  اأدوات  حراريا,  معزولة 

املنزيل  لال�ستعمال  حاويات  املطبخ,  فـي  لال�ستخدام  مبا�سر  الثلج,  دالء  مربدات  نفايات, 

اأواين  اأطباق مائدة,  تواليت,  اأواين  اأوعية مركبة,  للمائدة,  اأو للمطبخ, حامالت مناديل 

مطبخ, اأعواد االأكل, �سواين دوارة, مما�سح )اأدوات تنظيف(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلليلي للم�ساريع املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162264

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتميع  املربجمة,  امللفات  اإدارة  الت�سويق,  اأبحاث  احلا�سوب,  اأو  الكاتبة  االآلة  على  طباعة 

املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب, تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب, تاأجري 

عن  البحث  احلا�سوب,  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  االإعالن  بالت�سوير,  الن�سخ  اآالت 

فـي  املهمة  املعلومات  اأو  االأخبار  اقتطاع  املعلومات فـي ملفات حا�سوب لالآخرين, خدمات 

ال�سحف, الت�سويق فـي اإطار ن�سر الربجميات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متكني الإدارة االأعمال الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162265

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجواء املثاعيب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162266

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاومة  املاء,  حتت  االإن�ساءات  االإن�ساء,  الهواء,  تكييف  اأجهزة  واإ�سالح  تركيب  التزفـيت, 

واإ�سالح  الري, تركيب و�سيانة  واإ�سالح معدات  التطهري من اجلراثيم, تركيب  ال�سداأ, 

املعدات االآلية, اإن�ساء و�سيانة خطوط االأنابيب, اإ�سالح امل�سخات, تعبيد الطرق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة اأحجــــار االأندل�س للتجــارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162269

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بوتيك �سياالت للمالب�س, �ساالت, عباءات الكهنة, مالب�س, مالب�س خارجية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الربيق الالمع الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162270

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأ�سواق التجارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد الهاليل لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162271

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لالأ�سخا�س  ال�سفر  ووثائق  ال�سفر  تاأ�سريات  ترتيب  ال�سفر,  لل�سفر, حجز مقاعد  احلجز 

امل�سافرين اإلى اخلارج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع االأ�سوار املتميزة للمقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162272

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد الزراعية واالأعالف احليوانية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سال�سل نزوى احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162273

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع فـي�سل العامري ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162274
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الزرقاء,  ال�سبغة  للغ�سيل  نيلة  �سابون,  اللوز,  �سابون  امل�ستعار,  ال�سعر  لتثبيت  لوا�سق 
اأعواد قطن الأغرا�س  م�ستح�سرات جتميلية لال�ستحمام, �سابون حالقة, طالء ال�سفاه, 
الب�سرة,  تبيي�س  كرميات  للتجميل,  نقي  طبا�سري  م�سحوق  جتميلية,  اأقنعة  التجميل, 
خ�سب معطر, ملمع اأظافر, م�ستح�سرات مكياج, غ�سول لو�سن, لل�سعر, زيوت عطرية من 
خ�سب االأرز, ملونات لل�سعر, م�ستح�سرات جتعيد ال�سعر, رمو�س م�ستعارة, م�ستح�سرات 
جتميل للرمو�س, م�ستح�سرات جتميل, كرميات جتميلية, فازلني الأغرا�س التجميل, مواد 
التجميل,  الأغرا�س  لو�سن,  غ�سوالت  التجميل,  لغايات  زيوت  التجميل,  الأغرا�س  دهنية 
باالأظافر,  العناية  م�ستح�سرات  م�ستعارة,  اأظافر  احلواجب,  جتميل  م�ستح�سرات 
م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة, مراهم الأغرا�س التجميل, قطع من �سابون الزينة, 
اأ�سباغ جتميلية, م�ستح�سرات لالإ�سمرار م�ستح�سرات جتميل, لوا�سق لتثبيت الرمو�س 
امل�ستعارة, ر�سوم زينة لل�سف الأغرا�س التجميل, م�ستح�سرات ق�سر مزيالت األوان, لغايات 
التجميل, لوا�سق لغايات التجميل, م�ستح�سرات جتميل نباتية, خال�سات اأع�ساب لغايات 

التجميل, م�ستح�سرات جتميل لالأطفال, طالء اجل�سم الأغرا�س التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عيون املها الربية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162275
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س خارجية, جالبيات مالب�س, عباءات ن�سائية, مالب�س لل�ساطئ, بيجامات, �سراويل 
ا�ستحمام, مالب�س ن�سائية داخلية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تو�سيل ال�سرق االأو�سط للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162276

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ل�سنع  م�ساحيق  وامل�سروبات(,  املخبوزات  فـي  املخت�سة  الغذائية  املواد  كعك)بيع  م�سحوق 

للم�سروبات  منكهات  وامل�سروبات(,  املخبوزات  فـي  املخت�سة  الغذائية  املواد  املثلجات)بيع 

بخالف الزيوت العطرية)بيع املواد الغذائية املخت�سة فـي املخبوزات وامل�سروبات(, م�سحوق 

خبازة)بيع املواد الغذائية املخت�سة فـي املخبوزات وامل�سروبات(, حلي بال�سوكوالتة لتزيني 

لتزيني  باحللويات  وامل�سروبات(, حلي  املخبوزات  فـي  املخت�سة  الغذائية  املواد  الكعك)بيع 

الكعك)بيع املواد الغذائية املخت�سة فـي املخبوزات وامل�سروبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ملتقى اخلبازين العامة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162277

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�س, غ�سل البيا�سات, الغ�سيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأمري للم�ساريع املتالقة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162280

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العناية باملركبات واإ�سالح حماور وفرامل املركبات واإ�سالح و�سيانة املحامل والرتو�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركيز

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162287

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل املالب�س )تف�سيل وتاأجري املالب�س )بوتيك((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سند�س اخلليج للتجارة املتطورة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162297

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

باجلنب ال�سندوي�سات, فطائر اأ�سا�سها دقيق, عجائن للقلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة الباطنة ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162298

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأبحاث القانونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مكتب منال املقبالية للمحاماة واال�ست�سارات القانونية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162299

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سياء اجلبل االأخ�سر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162300

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلوم دواجن غري حية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيداء ال�سرمدية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162301

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال)برامج اإدارة والء امل�ستهلكني, املعاجلة االإدارية لطلبات ال�سراء, 

االإعالنية,  امل�ساحات  تاأجرت  واالإعالن,  الدعاية  وكاالت  واالإعالن, خدمات  الدعاية 

الدعاية واالإعالن بالطلب الربيدي, م�سك الدفاتر/حما�سبة, امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال, 

اإ�ست�سارات  اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية,  اإدارة  ا�ستف�سارات عن االأعمال, تدقيق احل�سابات, 

االأعمال,  تنظيم  ا�ست�سارات  االأعمال,  تقييم  الكفاية,  فـي  اخلراء  خدمات  اأعمال,  اإدارة 

اخلدمات  ملوردي  االأعمال  اإدارة  االأعمال,  معلومات  االأعمال,  اإدارة  فـي  الن�سح  خدمات 

معلومات  تقدمي  االإنرتنت,  مواقع  طريق  عن  االأعمال  معلومات  توفـري  املتعاقدين, 

جتارية ون�سائح للم�ستهلكني, موؤ�س�سة ار�ساد امل�ستهلك,  توفـري معلومات االت�سال للتجارة 

واالأعمال, خدمات الو�ساطة التجارية, جتميع املعلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب, جتميع 

اأو دعائية, عر�س ال�سلع, االإعالن  االح�سائيات, جتميع فهار�س املعلومات لغايات جتارية 

بالربيد املبا�سر, ن�سر مواد الدعاية واالإعالن, حترير الفواتري, التفاو�س وعقد ال�سفقات 

�سوق  اإتاحة  احلا�سوب,  �سبكات  على  املبا�سرة  والدعاية  االإعالن  الغري,  حل�ساب  التجارية 

اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها, ا�ستطالعات الراأي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ثقة خلدمات االأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حي ال�سحافة, الريا�س, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16

ا�ســـــــم الوكيـــــل : االأولى للملكية الفكرية  

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162303

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة, تزيني الطعام, تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سه رونق ال�سحراء احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162304

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س)والعباية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يا�سمني الرواحية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162305

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيانة واإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤية املنطلقة للم�ساريع الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162307

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املنتجات الزراعية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلدمات املتكاملة لالأعمال والتطوير

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162310

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)املقاهي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فهد بن حممد بن خلفان اليو�سفـي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162312

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع, خدمات عر�س عامة, ت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حمرو�س اأحمد حممد كامل للتجارة واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162320

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العقارات,  اإدارة  العقارات,  تثمني  العقارات,  وكاالت  خدمات  ال�سم�سرة,  العقارات,  تاأجري 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبداللـه بن بخيت بن حم م�سن للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162322

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سفـيف ال�سعر واحلالقة للرجال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: داما�س للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162330
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع امل�ستح�سرات ال�سيدالنية واالأدوية لالأغرا�س الطبية واال�ست�سفائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: و�ساح امل�سروري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162331
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�سدة  بالربوتني,  الغنية  احلبوب  ق�سبان  الب�سري,  اال�ستهالك  الأغرا�س  القمح  بذور 
لوح  املعكرونة,  �سل�سلة  الطهي,  الأغرا�س  الغلوتني  اإ�سافات  الطهي,  الأغرا�س  التارتار 
 ,pastry dough ,من احلبوب, �سكر نخيلي, عجني, ورد اأو ورق لال�ستخدام كبدائل �ساي
باحللويات  حلي  الكعك,  لتزيني  بال�سوكوالتة  حلي  باللحم,  حم�سية  عجائن  بيلميني 
لتزيني الكعك, جوز مطلي بال�سوكوالتة, اأرز باللنب, طحائن جوز, ثوم مفروم بهار, باوزي 
كعكات حم�سية, عجينة اأرز لغايات مطبخية, جياوزي فطائر حم�سية, رامن طبق ياباين 
من املعكرونة, اأوكونومياكي فطائر يابانية ماحلة, اأخالط لالأوكونومياكي فطائر يابانية 
ماحلة, بوريتو�س, جيمباب طبق كوري من االأرز, ورق �سالح لالأكل, ورق اأرز �سالح لالأكل, 
اأ�سا�سها  فطائر  مك�سرات,  على  يحتوي  �سوكوالتة  معجون  ال�سوكوالتة,  اأ�سا�سه  معجون 
دقيق, �سراب االأغاف حمليات طبيعية, تزيني الطعام بطبقة براقة, اأطباق جمفدة مكونها 
البابوجن,  اأ�سا�سها  م�سروبات  املعكرونة,  االأ�سا�سي  مكونها  جمفدة  اأطباق  االأرز,  االأ�سا�سي 
مربى احلليب, بيبيمباب اأرز خملوط باخل�سروات وحلم البقر, اأونيجريي كرات اأرز, اأرز 
�سريع التح�سري, �سندوي�سات الهوت دوغ, مكعبات ثلج, بذور معاجلة ت�ستخدم كتوابل, بذور 
ال�سم�سم توابل, 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, 
من  بوظة  �سرائح  املخمرة,  اخل�سروات  من  فطائر  كيم�سيجون  الذرة,  ب�سكويت  �سينبي 
الفا�سولياء احلمراء املحاّلة, �سكاكر النعناع الإنعا�س النف�س, علكة الإنعا�س النف�س, �سعريية 
معكرونة, اأودون, �سعريية معكرونة, �سوبا, خبز بدون غلوتني, متر هندي )توابل(, الك�سا 
)ح�ساء اآ�سيوي من املعكرونة حار(, كرات معجنات مملوءة بالكرمية املخفوقة اأو الكا�سرتد 
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بال�سوكوالتة,  خبز  املعجنات(,  من  )نوع  كرو�سان  غريها,  اأو  ال�سوكوالتة  ب�سل�سة  مزينة 
�ساي من اأع�ساب البحر, كرميا حمروقة, عجائن للقلي, رقائق ورقية �ساحلة لالأكل, كرات 
جوز الهند )نوع من احللويات(, كب�سوالت القهوة اململوءة, ماء زهر الربتقال لال�ستعمال 
الغذائي, بوظة جممدة, النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات, معجون اأو 
هري�س )توابل(, عجينة الزجنبيل )مطيبات(, �سوكوالتة, اأع�ساب بحرية توابل, مرزبانية, 
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, 
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 
الذرة,  حب  ف�سار  ذرة,  رقائق  حلويات,  توابل,  تابل,  قرنفل  كب�س  �ساي,  للقهوة,  بدائل 
م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة, بوظة, فطائر حمالة بانكيك, خال�سات للمواد 
املواد  لطهي  تغليظ  عوامل  ملح,  العطرية,  والزيوت  االأثريية  اخلال�سات  عد  الغذائية 
الغذائية, كركم, حمليات طبيعية, بهارات, خبز زجنبيل, فلفل حلو, دقيق للطعام, دقيق 
للطعام,  ن�سا  ال�سعري, دقيق �سويا, طحني قمح,  ذرة, دقيق اخلردل, دقيق  البقول, دقيق 
خمائر للعجني, اأقرا�س �سكرية حلويات, بتي فور كعك, �سكر, منكهات للكعك بخالف الزيوت 
ال�ساحلة  املثلجات  تابل, عوامل متا�سك  العطرية, م�سحوق كعك, عجينة كعك, زجنبيل 
دابوق  الطهي,  املنع�سة, جلوكوز الأغرا�س  للمركبات  ثلج  اأو �سناعي,  ثلج طبيعي  لالأكل, 
غلوتني, معد لل�سناعات الغذائية, برغل للطعام الب�سري, خل, كت�ساب �سل�سة, م�سروبات 
تخمري,  مواد  باحلليب,  �سوكوالتة  م�سروبات  باحلليب,  قهوة  م�سروبات  باحلليب,  كاكاو 
خمرية, مواد متا�سك ال�سجق, معكرون معجنات, معكرونة, ذرة مطحونة, ذرة حمم�سة, 
�سعري  نحل,  ع�سل  للحلويات,  نعناع  ال�سكر,  قطر  للطعام,  دب�س  امللت,  �سكر  مالتوز  خبز, 
مق�سر, خردل, جوز الطيب, نودلز معكرونة رقيقة, فطائر, �سعري مطحون, �سندوي�سات, 
قطع حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, خبز افرجي, فلفل توابل, بيتزا, فلفل, 
دقيق بطاطا, مهلبية, برالني حلوى اللوز اأو اجلوز, رافـيويل, �سو�س حلويات, اأرز, زعفران 
توابل, �ساغو, �سل�سات توابل, نكهة الكرف�س, �سميد, �سربات مثلجات, �سباغيتي معكرونة 
رفـيعة, تابيوكا, دقيق التابيوكا, تورتات كيك بالفواكه, منكهات الفانيال لغايات مطبخية, 
حلوم  مطريات  مقطعة,  معجنات  حلم,  فطائر  نودلز,  �سعريية  للفانيال,  بديل  فانيلني 
للغايات املنزلية, مثلجات �ساحلة لالأكل, م�ساحيق ل�سنع املثلجات, حلوى لوز, حلويات فول 
�سوداين, منكهات بخالف الزيوت العطرية, منكهات للم�سروبات بخالف الزيوت العطرية, 
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�سوفان مطحون, �سوفان مق�سر, طعام اأ�سا�سه �سوفان, رقائق �سوفان, دقيق �سوفان, اأ�سابع 
�سو�س حلويات, خل البرية, م�سروبات اأ�سا�سها القهوة, م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات 
الت�ساوت�ساو  حبوب,  منتجات  رقائق  لالأكل,  �سكاكر  ا�سطناعي,  بن  ال�سوكوالتة,  اأ�سا�سها 
توابل, ك�سك�س �سميد, خال�سة ال�سعري املنبت امللت, للطعام, �سعري منبت ملت, لال�ستهالك 
بهار,  اخل�سار  اأو  الفواكه  من  م�سنعة  توابل  الب�سري,  لال�ستهالك  نحل  �سمع  الب�سري, 
هالم ملكي لال�ستهالك الب�سري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية, ماء بحر للطبخ, �سو�سي, 
�سل�سات طماطم, مايونيز, ب�سكويت رقيق ه�س, ك�سرتد, هالميات جلي, فواكه حلويات, 
�سل�سة  اأرز,  اأقرا�س  املجففة,  والفواكه  امل�سحوقة  احلبوب  من  م�سنوعة  حلوى  مو�سلي 
كعك  تاكو,  �سينية,  فطائر  توابل,  هندية  مقبالت  مثلجة,  حلويات  جممد  لنب  �سويا, 
ذرة, �ساي مثلج, م�سروبات اأ�سا�سها ال�ساي, توابل �سلطة, لب خبز, تبولة, حالوة طحينية, 
تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت, �سل�سة مرق اللحم, معجون حب ال�سويا 
الذرة,  االأرز, لب  اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على  اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب,  توبل, 
دقيق لب الذرة, م�سحوق خبازة, �سودا خبازة, اأع�ساب حمفوظة, الوجبات اجلاهزة القائمة 
�سكريات,  )حلوى(  املو�س  �سوكوالتة,  مو�س  جممد,  بال�سكر  مغطى  كيك  املعكرونة,  على 
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�سقيل, بذر الكتان لال�ستعمال املطبخي توابل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز اال�ستثمار الدويل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162342
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الت�سلية)اأن�سطة األعاب الت�سلية واأنظمة املحاكاة االإلكرتونية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع بو�سر الع�سرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/18

-172-



اجلريدة الر�سمية العدد )1485(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162352

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمر بن عبداللـه بن نا�سر امل�سلمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162359

فـي الفئة 12 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركبات ف�سائية, طائرات بحرية, مركبات حربية للنقل, طائرات حربية, مركبات جوية, 

طائرات نقل, مظالت هبوط.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�ستدامة لت�سنيع الطائرات والبحوث اجلوية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162360

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأكادمييات للرتبية والتعليم, التدريب العملي عر�س, تنظيم واإدارة ور�سات العمل تدريب, 

خدمات التعليم التي توفرها املدار�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الن�سر ال�سمايل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162361

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التعليم التي توفرها املدار�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدر�ســـة مرتفعات حـــرباء اخلـــا�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162362

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مكتبة لبيع ملفات للوثائق قرطا�سية, دفاتر قرطا�سية, اأ�سرطة ال�سقة قرطا�سية, مغلفات 

قرطا�سية, لوازم مدر�سية قرطا�سية, قرطا�سية, اأغلفة للكتب اأو الر�سائل قرطا�سية, ورق 

اأجهزة طباعة متنقلة  لوازم مكتبية,  اأقالم حرب, ملفات  اأقالم ر�سا�س,  ن�سخ قرطا�سية, 

لوازم مكتبية, �سفائح حتبري الآالت ن�سخ الوثائق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأهل ال�سخاء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162363

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)مقاهي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الف�سل والرحمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161683
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآالت اإعداد الفواتري، برامج حا�سوب م�سجلة، برامج م�سجلة لت�سغيل احلا�سوب، برجميات 
حا�سوب م�سجلة، برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، تطبيقات برجميات احلا�سوب، 

قابلة للتنزيل، عتاد احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االت�ساالت املتنقلة )�ش.م.ك(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: مكتب زين الرئي�سي، �سارع املطار القدمي، ال�سويخ، �ش.ب: 22244 
ال�سفاة 13083، دولة الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/30
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161983
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات احلبوب، حلويات، ف�سار حب الذرة، دقيق ذرة، طحني 
قمح، خبز، ب�سكويت رقيق ه�ش، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غروبو بيمبو ا�ش.ايه.بي. دي اي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: مك�سيكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: برولونغا�سيون با�سيو دي اي ال ريفورما منرب 1000 �سي اأو األ. بينا 
بالن�سا �سانتا اف اي، مك�سيك، دي اف �سي بي. 01210، املك�سيك

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161984
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات احلبوب، حلويات، ف�سار حب الذرة، دقيق ذرة، طحني 
قمح، خبز، ب�سكويت رقيق ه�ش، اأطعمة خفـيفة قائمة على احلبوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غروبو بيمبو ا�ش.ايه.بي. دي اي �سي.فـي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: مك�سيكية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: برولونغا�سيون با�سيو دي اي ال ريفورما منرب 1000 �سي اأو األ. بينا 
بالن�سا �سانتا اف اي، مك�سيك، دي اف �سي بي. 01210، املك�سيك

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161990
فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطبوعات،  كتابة،  مواد  كتب،  كتالوجات،  مالحظات،  دفاتر  كرا�سات،  دوريات،  �سحف، 
اإعالنية،  بيانات  قرطا�سية،  كتيبات،  كتابة،  ورق  اأدلة،  موجزة  كتب  مطبوعة،  من�سورات 

جمالت دوريات، تقاومي، ق�س�ش م�سورة، ن�سرات اأخبارية دورية، ن�سرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

الريا�ش 11411، �ش.ب: 478،  املوؤمترات،  املكرمة، حي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق مكة 
اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 161992

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ن�سر الن�سو�ش خالف ن�سو�ش الدعاية واالإعالن، اإنتاج االأفالم، بخالف االأفالم االإعالنية، 

واإدارة  تنظيم  املتجولة،  املكتبات  خدمات  والتلفزيون،  الراديو  برامج  اإنتاج  الكتب،  ن�سر 

ندوات، تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم واإدارة االجتماعات، معلومات عن الرتبية والتعليم، 

تنظيم  الدرا�سية،  احللقات  واإدارة  تنظيم  تعليمية،  اأو  ثقافـية  لغايات  املعار�ش  تنظيم 

االإلكرتونية  وال�سحف  الكتب  ن�سر  تدريب،  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  الندوات،  واإدارة 

غري  الفورية  االإلكرتونية  املطبوعات  توفـري  االإلكرتوين،  املكتبي  الن�سر  االإنرتنت،  على 

القابلة للتنزيل، تقدمي التقارير امل�سورة، خدمات مرا�سلي االأنباء، اإر�ساد التدريب، توفـري 

الفـيديوهات غري ال�سبكية، غري متاحة للتنزيل، توفـري الربامج التلفزيونية غري القابلة 

للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة ال�سعودية لالأبحاث والن�سر

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

الريا�ش 11411، �ش.ب: 478،  املوؤمترات،  املكرمة، حي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: طريق مكة 

اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/9

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162251

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سناديق مفاتيح كهربائية، نواقل، كهربائية، مو�سالت كهرباء، �سناديق تو�سيل كهربائية، 

لوحات مفاتيح كهربائية، مالم�سات كهربائية، مفاتيح كهربائية، قواب�ش وماآخذ واأدوات 

اأدوات قيا�ش كهربائية، لوحات  اأجهزة قيا�ش،  اأخرى و�سالت كهربائية، كوا�سف،  تو�سيل 

كهربائية،  اأ�سالك  كهربائية،  و�سالت  الكهربائية،  للخطوط  و�سالت  كهربائية،  حتكم 

اأدوات قيا�ش، مفاتيح زمنية اتوماتيكية، مو�سالت اأ�سالك كهربائية، اأ�سالك امل�سهر، مواد 

امل�سادر الرئي�سية للتيار الكهربائي اأ�سالك وكبالت، خافتات منظمات، لل�سوء كهربائية، 

اأغطية للمخارج الكهربائية، �سمامات ت�سغل مبلفات  جلب تو�سيل للكبالت الكهربائية، 

لولبية مفاتيح كهرومغناطي�سية، اأجهزة ك�سف باالأ�سعة دون احلمراء، ح�سا�ش كهرو�سغطي، 

مقاب�ش كهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بانو�سونيك هولدينغز كوربوري�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1006، اوزا كادوما، كادوما - �سي، اأو�ساكا 571 - 8501، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/15

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162290

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

برامج  م�سجلة،  حا�سوب  برجميات  االأعمدة،  �سيفرات  قارئات  مالحية،  واأدوات  اأجهزة 

حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، اأ�ساور تعريف مغناطي�سية مرمزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركـــــة البحـــر االأحمـــر لل�سفـــن ال�سيـــــــاحيــة )�سركة �سخ�ش واحد 

م�ساهمة مقفلة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

 - ال�ساطئ - وحدة رقم 3701 جدة  الكورني�ش - حي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 7403 طريق 

23511 - 2445، 21561، 4338، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162291

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإعالن بالربيد املبا�سر، حتديث مواد الدعاية واالإعالن، دعاية واإعالن، الدعاية واالإعالن 

اأو  اإعداد مناذج الدعاية واالإعالن  عرب التلفزيون، ن�سر مواد الدعاية واالإعالن، خدمات 

املبا�سرة  والدعاية  االإعالن  لالآخرين،  املبيعات  ترويج  الت�سويق،  اأبحاث  املبيعات،  ترويج 

بالتجزئة، جتميع  البيع  لغايات  االإعالم  و�سائل  على  �سلع  احلا�سوب، عر�ش  �سبكات  على 

االح�سائيات، ت�سويق، خدمات الت�سويق عرب الهاتف.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركـــــة البحـــر االأحمـــر لل�سفـــن ال�سيـــــــاحيــة )�سركة �سخ�ش واحد 

م�ساهمة مقفلة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

 - ال�ساطئ - وحدة رقم 3701 جدة  الكورني�ش - حي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 7403 طريق 

23511 - 2445، 21561، 4338، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162292

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الرحالت  ترتيب  القوارب،  بوا�سطة  النقل  ال�سياحية،  االأماكن  الرتياد  النقل  خدمات 

ال�سياحية، نقل ركاب، قطر اأو جر، تنظيم رحالت بحرية، النقل البحري، نقل امل�سافرين، 

حتميل ال�سفن وتفريغها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركـــــة البحـــر االأحمـــر لل�سفـــن ال�سيـــــــاحيــة )�سركة �سخ�ش واحد 

م�ساهمة مقفلة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

 - ال�ساطئ - وحدة رقم 3701 جدة  الكورني�ش - حي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 7403 طريق 

23511 - 2445، 21561، 4338، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

-181-



اجلريدة الر�سمية العدد )1485(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162293
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التعليم، خدمات وكاالت  اأو  النوادي للرتفـيه  امل�سيف، خدمات  الت�سلية، خدمات  خدمات 
التذاكر، ترفـيه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركـــــة البحـــر االأحمـــر لل�سفـــن ال�سيـــــــاحيــة )�سركة �سخ�ش واحد 
م�ساهمة مقفلة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية
 - ال�ساطئ - وحدة رقم 3701 جدة  الكورني�ش - حي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 7403 طريق 

23511 - 2445، 21561، 4338، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162294
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املقاهي، تاأجري اأماكن االإقامة املوؤقتة، خدمات اأماكن 
اإقامة ال�سياح، خدمات الفنادق، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركـــــة البحـــر االأحمـــر لل�سفـــن ال�سيـــــــاحيــة )�سركة �سخ�ش واحد 
م�ساهمة مقفلة(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية
 - ال�ساطئ - وحدة رقم 3701 جدة  الكورني�ش - حي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 7403 طريق 

23511 - 2445، 21561، 4338، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/16

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

-182-



اجلريدة الر�سمية العدد )1485(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162388
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رقائق بطاطا مقلية، فواكه جممدة، زبيب، ق�سدة منتجات األبان، فواكه مثلجة، جلي هالم، 
للطعام، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، مك�سرات حم�سرة، رقائق فواكه، 
فواكه معلبة، حلوم معلبة، توت بري مطبوخ بال�سكر، اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه، حلم 

جممد، كليبفـي�ش �سمك القد اململح واملجفف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي بال�ش كيو ا�ش دي ان. بي ات�ش دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

كامبار،  ديوان، 31950،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لوت 883، مامباجن 
برياك، ماليزيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162389
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوكوالتة، خبز، معجنات، �سل�سات  الوفل، قهوة، كعك،  �سكرية، كعك  ب�سكويت، حلويات 
توابل، طعام اأ�سا�سه �سوفان، ب�سكويت رقيق ه�ش، هالميات جلي، فواكه حلويات، مو�سلي 
على  قائمة  خفـيفة  اأطعمة  املجففة،  والفواكه  امل�سحوقة  احلبوب  من  م�سنوعة  حلوى 

احلبوب، كولي�ش )فواكه( �سل�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بي بال�ش كيو ا�ش دي ان. بي ات�ش دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: ماليزية

كامبار،  ديوان، 31950،  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: لوت 883، مامباجن 
برياك، ماليزيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162423
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاالت اال�سترياد والت�سدير، عر�ش ال�سلع، اإتاحة �سوق اإلكرتونية مل�سرتي ال�سلع 
واخلدمات وبائعيها، خدمات التجزئة على االإنرتنت للمو�سيقى واالأفالم امل�سجلة م�سبقا 

اأو القابلة للتحميل، خدمات اإدارة االأعمال املوؤقتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مك�سراتي للمك�سرات واحللويات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بحرينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سقة رقم 22، مبنى 133، طريق 25، جممع 525 �سار، البحرين، 994، 

البحرين
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162425
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات كيميائية لغايات بيطرية، عقاقري لغايات طبية، فـينول لغايات �سيدالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سبني هيلثكري اف زد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

اأند 1608 تاور ايه، بزني�ش �سنرتال تاورز، دبي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 1705، 1406-1403 

انرتنت �سيتي، دبي، االإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/21

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162426
فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقنعة جتميلية، اأطقم جتميل، م�ستح�سرات جتميل، كرميات جتميلية، م�ستح�سرات اإزالة 
لو�سن،  غ�سوالت  عطر،  اأيونون  والروائح،  للعطور  زيوت  التجميل،  لغايات  زيوت  املكياج، 
الأغرا�ش التجميل، م�سك ل�سناعة العطور، عطور، �سناعة عطور، م�ستح�سرات جتميل 

للعناية بالب�سرة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فالدينكا�ست يو كي ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 6 تي ات�ش فلور، 9 اأبولد �سرتيت، لندن، اإي �سي2 ايه 2ايه بي، اململكة 
املتحدة، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/21
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162460
فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سجلة،  حا�سوب  برجميات  احلا�سوب،  لت�سغيل  م�سجلة  برامج  م�سجلة،  حا�سوب  برامج 
للتنزيل،  قابلة  احلا�سوب،  برجميات  تطبيقات  للتنزيل،  قابلة  برجميات  حا�سوب  برامج 

عتاد احلا�سوب، من�سات لربامج احلا�سوب امل�سجلة اأو القابلة للتحميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك برقان ) �ش.م.ك.ع(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سرق، قطعة )1(، �سارع عبداللـه االأحمد، 
ق�سيمة )22(، الكويت، 5389، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162461
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة االأعمال، اإدارة اأعمال وا�ست�سارات تنظيمية، خدمات اخلرباء فـي الكفاية، 
دعاية واإعالن، التنبوؤات االقت�سادية، خدمات الفوترة، توفـري معلومات االأعمال عن طريق 
مواقع االإنرتنت، اإدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري، برامج اإدارة والء امل�ستهلكني، خدمات 
الو�ساطة فـي قطاع االأعمال للتوفـيق بني امل�ستثمرين املحتملني فـي القطاع اخلا�ش ورواد 

االأعمال الباحثني عن متويل، التدقيق املايل، خدمات التوا�سل مع املوؤ�س�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك برقان ) �ش.م.ك.ع(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سرق، قطعة )1(، �سارع عبداللـه االأحمد، 
ق�سيمة )22(، الكويت، 5389، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162462
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التاأمني  املايل  التقييم  ال�سرافة،  االأموال،  ا�ستثمار  �سريفة،  االئتمان،  مكاتب  خدمات 
امل�سرفـية  االأعمال  املالية،  االإدارة  التمويلية،  اخلدمات  والعقارات،  امل�سرفـية  واالأعمال 
اخلا�سة بالرهانات، التحليل املايل، ا�ست�سارات مالية، حتويل االأموال اإلكرتونيا، املعلومات 
املالية، �سريفة �سبكية، خدمات ت�سفـية االأعمال املالية، توفـري معلومات مالية عن طريق 

مواقع االإنرتنت، ا�ستثمار اأموال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بنك برقان ) �ش.م.ك.ع(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: كويتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: ال�سرق، قطعة )1(، �سارع عبداللـه االأحمد، 
ق�سيمة )22(، الكويت، 5389، الكويت

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162496
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإعالنات، حما�سبة، تدقيق  االأعمال، ل�سق  ا�ستف�سارات عن  االأعمال،  اإدارة  فـي  امل�ساعدة 
االأعمال،  تقييم  االأعمال،  اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  احل�سابات، 
تق�سي احلقائق فـي االأعمال، دعاية واإعالن، الدعاية واالإعالن عرب التلفزيون، خدمات 
املبيعات،  ترويج  اأو  واالإعالن  الدعاية  مناذج  اإعداد  خدمات  واالإعالن،  الدعاية  وكاالت 
تنظيم املعار�ش لغايات جتارية اأو دعائية، املعلومات واالأخبار عن االأعمال، تاأجري امل�ساحات 
االإعالنية، ترويج املبيعات لالآخرين، الدعاية واالإعالن بالطلب الربيدي، جتميع املعلومات 
فـي قواعد بيانات حا�سوب، تنظيم معار�ش مهنية لغايات جتارية واإعالنية، خدمات توفـري 
اأو تاأمني لالآخرين �سراء �سلع وخدمات الأعمال اأخرى، تاأجري وقت للدعاية واالإعالن فـي 
و�سائل االإعالم، عر�ش �سلع على و�سائل االإعالم لغايات البيع بالتجزئة، معاجلة االإدارة 
التجارية لرتخي�ش �سلع وخدمات الغري، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، توفـري معلومات 
واخلدمات  ال�سلع  مل�سرتي  اإلكرتونية  �سوق  اإتاحة  االإنرتنت،  مواقع  طريق  عن  االأعمال 
وبائعيها، ت�سميم مواد دعائية، اإدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري، خدمات برجمة املواعيد 

وظائف مكتبية، جتميع فهار�ش املعلومات لغايات جتارية اأو دعائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة تراث املدينة )�سركة �سخ�ش واحد 

م�ساهمة مقفلة(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

 ،3936 رقـــم  مبنـــى   ،6651 النخيــــل  حــي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 

الريا�ش 12382، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/23

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162649
فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سريفة، التمويل التباديل، ا�ستثمار االأموال، القرو�ش املالية متويل، اخلدمات التمويلية، 
اأبحاث  اأموال،  ا�ستثمار  املالية،  املعلومات  ا�ست�سارات مالية،  املايل،  التحليل  املالية،  االإدارة 

مالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيمبريتون كابيتال اأدفايزورز ال ال بي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: بريطانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 52 جرو�سفـينور جاردنز، لندن، ا�ش دبليو 1 دبليو. ايه يو - اململكة 
املتحدة، بريطانيا

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162666
فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

رقائق بطاطا مقلية، هالم جلي، الفواكه، م�سروبات احلليب يكون احلليب هو ال�سائد فـيها، 
منتجات احلليب، ق�سور فواكه، رقائق فواكه، هري�ش تفاح، اأطعمة خفـيفة اأ�سا�سها الفواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روار انرتنا�سيونال �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املنطقــــة احلــرة مبطــار دبــي، دبــي، 
االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162667
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سربات  بانكيك،  بوظة، فطائر حمالة  الذرة،  ف�سار حب  الوفل، حلويات،  ب�سكويت، كعك 
مثلجات، طعام اأ�سا�سه �سوفان، دقيق �سوفان، �سكاكر لالأكل، رقائق منتجات حبوب، ب�سكويت 
رقيق ه�ش، هالميات جلي، فواكه حلويات، اأقرا�ش اأرز، لنب جممد حلويات مثلجة، اأطعمة 

خفـيفة قائمة على احلبوب، اأطعمة خفـيفة موؤ�س�سة على االأرز، ب�سطيلة حلويات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روار انرتنا�سيونال �ش.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

دبــي،  دبــي،  املنطقـــــة احلــرة مبطــار  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
االإمارات العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162668
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ايلي ليللي اآند كومباين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

الواليات   ،46285 انديانا  انديانابولي�ش،  �سنرت،  كوربوريت  ليللي  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
املتحدة االأمريكية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162670
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدالنية، مطهرات لغايات �سحية، مراهم لغايات �سيدالنية، فوط �سحية، 
فم  غ�سوالت  �سيدالنية،  لغايات  يوديدات  بيطرية،  م�ستح�سرات  تعقيم،  م�ستح�سرات 

لغايات طبية، غ�سوالت مهبلية لال�ستخدام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سختيان ل�سناعة االأدوية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأردنية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سارع القد�ش - زبود - ناعور - �ش.ب: )1027(، عمان 11118 - 1027 
االأردن

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: اأبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 2366 ر.ب: 112 روي، �سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 156616
فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عقيق )�سناديق املجوهرات، اأقراط، جموهرات االأحذية، جموهرات، قالئد من املجوهرات، 
ن�سف  اأو  م�سغولة  غري  نفـي�سة  معادن  اليد،  �ساعات  نفـي�سة،  معادن  من  �سغرية  متاثيل 

م�سغولة، قالئد )جموهرات(، خوامت )جموهرات((.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهينغ لني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: روم 2101، بيلدينغ 4، يي�سوي غاردن، جينيوان كميونيتي، تايبينغ 
�سرتيت، وينلينغ �سيتي، زهيجيانغ ال�سني 317500، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/16
ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: االأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162117   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب و�سيانة واإ�سالح املعدات األآلية، اإن�ساء و�سيانة خطوط األأنابيب، جتديد األأعمال 

الفنية، خدمات النجارة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغاز األأخ�سر حللول الطاقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162120   

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأكادمييات للرتبية والتعليم، التدريب العملي، عر�ض، تنظيم واإدارة ور�سات العمل، تدريب، 

اإر�ساد التدريب، اإعادة التدريب املهني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتداول الذكي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162121   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�ض ال�سلع )�سوق جتاري(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة ديار النجد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162123   

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

با�ستا، خبز بدون خمرية، ب�سكويت، ب�سكويت من ال�سعري املنبت امللت، كعك، م�ستح�سرات 

�سندوي�سات،  مواد تخمري، خمرية، خبز، فطائر،  كعـــك،  كعك، عجينة  م�سحوق  احلبوب، 

معجـــنات، بيتزا، �سميد، فطائر حلم، معجنات مقطعة، �سوفان مطحون، �سوفان مق�سر، 

اأ�سابع �سو�ض حلويات، ك�سك�ض �سميد، ب�سكويت رقيق  اأ�سا�سه �سوفان، دقيق �سوفان،  طعام 

املجمد، عجني،  بال�سكر  كيك مغطى  لب خبز، حالوة طحينية،  ذرة،  ك�سرتد، كعك  ه�ض، 

طحائن جوز، فطائر اأ�سا�سها دقيق، طحني احلنطة ال�سوداء، خبز بدون غلوتني، كرو�سان 

)نوع من املعجنات(، خبز بال�سوكوألتة، عجائن للقلي، رقائق ورقية �ساحلة لالأكل، معجون 

اأو هري�ض )توابل(، عجينة الزجنبيل )مطيبات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأحمد حممد العدوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162124   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأنظمة املتكاملة واإدارة املرافق

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162129   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاألت املعلومات التجارية، ن�سر مواد الدعاية واألإعالن، خدمات ن�سخ ال�سور، ا�ست�سارات 

الدعاية واألإعالن عرب  واإعـــالن،  الدعاية واألإعــالن، دعايــة  اإدارة األأعمال، حتديث مواد 

التلفزيــون، خدمات وكاألت الدعاية واألإعالن، اإدارة اأعمال فناين األأداء، األإعالن والدعاية 

املبا�سرة على �سبكات احلا�سوب، كتابة ن�سو�ض الدعاية واألإعالن، خدمات الت�سويق عرب 

األأعمــال  اإدارة م�ساريــع  واألأعمال، خدمـــات  للتجــارة  األت�ســال  توفـيــر معلومات  الهاتف، 

مل�ساريع البناء، ت�سميم مواد دعائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة رواد األإتقان لل�سناعات والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162105   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الربميي الراقية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162106   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة املالب�ض اجلاهزة ، �سدارات مالب�ض داخلية، بران�ض مالب�ض، بنطلونات ق�سرية مالب�ض، 

اأربطة، مالب�ض جاهزة، قم�سان م�سرولة مالب�ض، مالب�ض،  ذات  اأحذيــة  اأحزمة مالب�ض، 

�سراويل لالأطفال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هاين بن حمد العلوي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162143   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإدارة م�ساريع األأعمال مل�ساريع البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة تعمري العربية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162144   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سويق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سا�سع للم�ساريع احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162150   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سفـيف ال�سعر واحلالقة للرجال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األأخوة الرائدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162151   

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تغليف ال�سلع )اأن�سطة التعبئة والتغليف(، خزن الب�سائع )م�ستودع الب�سائع(، ت�سليم الب�سائع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الطيب لل�سلع األ�ستهالكية واألأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162152   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمطات غ�سيل وت�سحيم ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رمال ن�سمة ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162098   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز احلارب الطبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162102   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )املقاهي التي تقدم امل�سروبات ب�سكل اأ�سا�سي، املقاهي التي تقدم الوجبات 

ب�سكل اأ�سا�سي(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مينا لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162116   

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األإدارة املالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املعداد الذكي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162115   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التجزئة للم�ستح�سرات ال�سيدلية والبيطريـــة وال�سحيــة واألإمـــدادات الطبيـــة، 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سن بن علي بن خلفان املزروعي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162114   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب األأبواب والنوافذ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نهر اخل�سرية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162111   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيذخ للم�ساريع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162109   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جتارة الفـيلى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162231   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اخلزامى احلديثة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162187   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستلزمات املقاهي واملطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سامــة القريني للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162188   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طيف حم�سة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162189   

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

منتجات غذائية من ال�سمك )�سيد وتعبئة األأ�سماك(، مربيات )ال�سناعات الغذائية(، مربى 

زجنبيل، مربى فواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة بروتني لل�سناعات الغذائية وال�سمكية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162190   

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سليم الطرود، النقل اجلوي، النقل بال�سيارات، ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي، ال�سحن 

بال�سفن، تفريغ احلمولة، النقل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط امل�ساهري املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162196   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عيادة بيطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مدحوب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162197   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خم�ض جنوم لالأثاث املنزيل واألأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وألية �ساللة، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162181   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات  باحلليــب،  كاكـــاو  م�سروبـــات  لالأكل،  ال�ساحلة  املثلجات  متا�سك  عوامل  قهوة، 

قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوألتة باحلليب، �سربات مثلجات، مثلجات �ساحلة لالأكل، 

ال�سوكوألتة،  اأ�سا�سها  م�سروبات  الكاكاو،  اأ�سا�سهـــا  م�سروبـــات  القهـــوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 

تورتات حم�سوة باملربى اأو الفاكهة اأو املقبالت، حلويات، كعك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ركن ال�سرور املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162173   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء، بناء حواجز اأمواج ر�سيفـية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سماء املوج للمقاوألت والتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162175   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سارف �سحار للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162176   

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العنقاء األأرجواين

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: األأن�سب، وألية بو�سر، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162235   

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة عودة ال�سرق للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162236   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمال الزهور للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162237   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع األأبواب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنارة لالإبداع احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/14
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162596   

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�ض وت�سفـيف ال�سعر للرجال.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ساطئ ودام ال�ساحل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27

 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162696   

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سميم الديكور الداخلي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دليل التميز لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/1
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162697   

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كامريات الروؤية اخللفـية للعربات، كامريات فـيديو، معتقات م�سراع الكامريات للت�سوير 

الفوتوغرافـي، م�سراع الكامريا للت�سوير الفوتوغرافـي، كامريات للت�سوير الفوتوغرافـي، 

منا�سب ثالثية القوائم للكامريات، كامريات الت�سوير احلراري.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجاد اخلليج الفنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/1

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162604   

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإرتقاء األأمل املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: وألية بو�سر، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٥(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162605   

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�ض اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امللكية لالأعمال العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162608   

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقـــل اجلــوي، النقــل باحلافــالت، اجلــر اأو النقل، ت�سليم الطرود، تغليف ال�سلع، ت�سليم 

ال�سفر، النقل البحري، احلجز للنقل، احلجز  الب�سائــع، النقل، نقل ركاب، حجز مقاعد 

لل�سفر، ترتيب تاأ�سريات ال�سفر ووثائق ال�سفر لالأ�سخا�ض امل�سافرين اإىل اخلارج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�سفر الذكي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 157257

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساعات كبرية )�ساعات يد، �ساعات منبهة، �سوار �ساعات، �ساعات حائط، �ساعات، �ساعات حائط 

قيا�ش  اأدوات  توقيت،  �ساعات  )لالإهداء(،  ل�ساعات  �سناديق  كهربائية،  ويد  جيب  و�ساعات 

الوقت واأدوات قيا�ش الوقت الدقيقة، اآليات حتريك ل�ساعات احلائط و�ساعات اجليب واليد(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سي�سي وينهاو اإليكرتونيك بال�ستيك كو، ليمتد

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سينية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: منبـــر .165، جونيي رود، تانغتـــو فـيليـــدج، باوغـــــاي تاون، �سي�ســـي، 

كوانزهو �سيتي، فوجيان بروفـين�ش، 362700، ال�سني

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/9/1

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل: االأولى للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 123 ر.ب: 111، �سلطنة عمان
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص 
باألنتفاع وفقا ألأحكام املـادة )28( من قانون )نظام( العالمـات التجاريــة لـــدول جمـــل�ص 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 139568
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــــل: 2021/3/21م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1370 فـي 2020/12/13م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: كالدي كوفـي ذ.م.م
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: األأمري ألإدارة املطاعم واملقاهي واخلدمات

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: غال، وألية بو�سر، حمافظة م�سقط، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2023/3/13م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2023/3/15م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 144474
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــــل: 2023/2/20م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1388 فـي 2021/4/18م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: عيون الربميي املميزة للتجارة �ص.�ص.و
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ال�سالم للم�ساريع الوطنية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة 
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:400 ر.ب: 420، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2023/3/6م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2023/3/15م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة: ١٣٣٠٩٧٣

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: ٤٣

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: ٢٠١٧/٥ فـي ٢٠١٧/٢/١٦م

Oliver Benjamin Gotze :ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك

ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع: األختيار لتطوير األأعمال  �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�صناعة 

العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: ٩٩ ر.ب: ١٣٥، �صلطنة عمان

جهــة م�ســـروع اال�ستغــــالل: �صلطنة عمان

تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص: ٢٠٢١/٨/١٩م

تاريـخ التاأ�ســيــر بال�سجــــل: ٢٠٢٣/٣/١٥م
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م
رقم 

العالمة
املهنــةا�شـــــم ال�شركــــــــة

تاريخ 
الت�شجيل

2013/12/26التجارة وال�سناعةالقمر لل�سحن ال�سريع �ش.م.م178928

2006/2/25التجارة وال�سناعة�سركة عمان للكيماويات �ش.م.م227312

2005/5/18التجارة وال�سناعةتايتان كومباين ليميتيد328887

2010/4/25التجارة وال�سناعةالدولية ألأحجار الزينة �ش.م.م430084

2013/12/29التجارة وال�سناعةانفنتي�ش جي اأم بي اأت�ش577261

2006/3/7التجارة وال�سناعة�سركة القاهرة ملجازر الدواجن �ش.م.م630327

2014/3/25التجارة وال�سناعةريال مدريد كلوب دي اأي فوتبول779493

2006/4/23التجارة وال�سناعةألتيكريت انرتنا�سيونال انك831163

930577
باير انتيليكت�سوال بروبرتي 

جي ام بي ات�ش
2008/5/14التجارة وال�سناعة

1030197
يونايتد بار�سيل �سريفي�ش 

اوف اأمريكا انك
2005/9/21التجارة وال�سناعة

1130198
يونايتد بار�سيل �سريفي�ش 

اوف اأمريكا انك
2005/9/21التجارة وال�سناعة

1230199
يونايتد بار�سيل �سريفي�ش 

اوف اأمريكا انك
2005/6/29التجارة وال�سناعة

1330200
يونايتد بار�سيل �سريفي�ش 

اوف اأمريكا انك
2005/6/29التجارة وال�سناعة

اإعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا ألأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 
لدول جملــــ�ش التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة األآتية:
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م
رقم 

العالمة
املهنــةا�شـــــم ال�شركــــــــة

تاريخ 
الت�شجيل

1430201
يونايتد بار�سيل �سريفي�ش 

اوف اأمريكا انك
2005/6/29التجارة وال�سناعة

1530202
يونايتد بار�سيل �سريفي�ش 

اوف اأمريكا انك
2005/6/29التجارة وال�سناعة

1630203
يونايتد بار�سيل �سريفي�ش 

اوف اأمريكا انك
2005/6/29التجارة وال�سناعة

1730204
يونايتد بار�سيل �سريفي�ش 

اوف اأمريكا انك
2005/9/21التجارة وال�سناعة

2014/4/21التجارة وال�سناعةنيوكوت انرتنا�سيونال ليمتد1881517

2014/8/20التجارة وال�سناعةنيوكوت انرتنا�سيونال ليمتد1981518

2014/8/20التجارة وال�سناعةنيوكوت انرتنا�سيونال ليمتد2081519

2181677
تريند ميكرو كابو�سيكي كاي�سا 

)تريند ميكرو انكوربريتد(
2014/6/25التجارة وال�سناعة

2281678
تريند ميكرو كابو�سيكي كاي�سا 

)تريند ميكرو انكوربريتد(
2014/5/11التجارة وال�سناعة

2381679
تريند ميكرو كابو�سيكي كاي�سا 

)تريند ميكرو انكوربريتد(
2014/5/11التجارة وال�سناعة

2481680
تريند ميكرو كابو�سيكي كاي�سا 

)تريند ميكرو انكوربريتد(
2014/5/11التجارة وال�سناعة

2014/3/25التجارة وال�سناعةذا بروكرت اند غامبل كومبني2579895

2630364
كنتاكى فرايد ت�سيكن انرتنا�سيونال 

هولدينغز ال ال �سي
2013/8/20التجارة وال�سناعة
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م
رقم 

العالمة
املهنــةا�شـــــم ال�شركــــــــة

تاريخ 
الت�شجيل

2730365
كنتاكى فرايد ت�سيكن انرتنا�سيونال 

هولدينغز ال ال �سي
2005/6/29التجارة وال�سناعة

2005/10/29التجارة وال�سناعةالدو غروب انرتنا�سونال ايه جي2831212

2005/10/29التجارة وال�سناعةالدو غروب انرتنا�سونال ايه جي2931211

2006/10/29التجارة وال�سناعةالدو غروب انرتنا�سونال ايه جي3031210

2005/10/29التجارة وال�سناعةالدو غروب انرتنا�سونال ايه جي3131206

2005/10/15التجارة وال�سناعةالدو غروب انرتنا�سونال ايه جي3231205

2005/10/15التجارة وال�سناعةالدو غروب انرتنا�سونال ايه جي3331204

2003/6/10التجارة وال�سناعةاأوراكل اأمريكا، انك349188

2003/6/10التجارة وال�سناعةاأوراكل اأمريكا، انك359186

2014/3/26التجارة وال�سناعةاأر اند اإيه بايلي اأند كو3679896

2014/3/25التجارة وال�سناعةاأوباجى كو�سمي�سيتيكالز ال ال �سى3779893

2014/3/26التجارة وال�سناعةاأوباجى كو�سمي�سيتيكالز ال ال �سى3879892

2005/12/9التجارة وال�سناعةدولفني انريجي ليمتد3931335

2005/12/9التجارة وال�سناعةدولفني انريجي ليمتد4031334

2005/12/9التجارة وال�سناعةدولفني انريجي ليمتد4131333

2005/12/9التجارة وال�سناعةدولفني انريجي ليمتد4231332

2005/12/9التجارة وال�سناعةدولفني انريجي ليمتد4331331

2005/12/9التجارة وال�سناعةدولفني انريجي ليمتد4431330

2005/12/9التجارة وال�سناعةدولفني انريجي ليمتد4531329

2005/12/9التجارة وال�سناعةدولفني انريجي ليمتد4631328
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م
رقم 

العالمة
املهنــةا�شـــــم ال�شركــــــــة

تاريخ 
الت�شجيل

2005/12/9التجارة وال�سناعةدولفني انريجي ليمتد4731327

2001/8/28التجارة وال�سناعةمو�ست�سينو ا�ش. بي. ايه488587

2002/1/22التجارة وال�سناعةمو�ست�سينو ا�ش. بي. ايه498588

2002/1/22التجارة وال�سناعةمو�ست�سينو ا�ش. بي. ايه508589

2015/7/5التجارة وال�سناعةاأك�سنت �سويزرألند اإ. جي5181009

2014/6/25التجارة وال�سناعةدين�سو كوربوري�سن5281694

2014/6/25التجارة وال�سناعةدين�سو كوربوري�سن5381695

2014/6/25التجارة وال�سناعةدين�سو كوربوري�سن5481696

2014/6/25التجارة وال�سناعةدين�سو كوربوري�سن5581697

2014/6/25التجارة وال�سناعةدين�سو كوربوري�سن5681698

2014/6/25التجارة وال�سناعةدين�سو كوربوري�سن5781699

2014/6/25التجارة وال�سناعةدين�سو كوربوري�سن5881700

2014/8/25التجارة وال�سناعةدين�سو كوربوري�سن5981701

2014/6/25التجارة وال�سناعةدين�سو كوربوري�سن6081702

2013/2/3التجارة وال�سناعةالتقنية اخلليجية الدولية �ش.م.م6174094

2012/5/8التجارة وال�سناعة�سركة اخلليج للتقنية والكهرباء �ش.م.م6269090

2011/2/20التجارة وال�سناعةالنماء لال�ست�سارات األإدارية6355739

2013/12/13التجارة وال�سناعةهيما للنفط والغاز �ش.م.م6474611

2013/10/30التجارة وال�سناعةم�ساريع العوادي للهدايا والعطور �ش.م.م6579483
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األأمانــة العامــة ملجلــ�س املناق�صــات

اإعــــالن

تعلن �ألأمانة �لعامة ملجل�س �ملناق�صات عن طرح �ملناق�صة �ملذكورة �أدناه:

موعد 
تقدمي 

العطاءات

اآخر موعد  
لتوزيع 

امل�صتندات

قيمــة 
امل�صتنـــد

ال�صركات التي يحق
لهـــا األ�صـتــــراك

ا�صــــــم املناقـ�صـــة
رقم 

املناق�صة

2023/٤/2٥ 2023/3/2٩

)=٥03/٤00 ر.ع(

خم�صمائة وثالثة 

ريــاألت عمانية

و�أربعمائة بي�صة

�ل�صركـات �ملتخ�ص�صـة 

فــي مقاوألت �لطرق 

�لرئي�صية و�ل�صو�رع، 

و�مل�صجلة لدى 

�ألأمانة �لعامة 

ملجلـ�س �ملناق�صـات

بالدرجة �ملمتازة

ر�صف �لطرق

 �لد�خلية بوألية بدية

 مبحافظة 

�صمال �ل�صرقية

2023/١2

�إ�صنــــــاد على  ميكــــن �حل�صــــول علـــى م�صتنــــد�ت �ل�صـــروط و�ملو��صفـــــات عـــــن طريــــق خدمـــــة 

�ملذكــــور  �لتاريـــخ  حتـــى   )https://etendering.tenderboard.gov.om( �ألإلكرتونـــي  �ملوقع 

باجلدول  �أعـــاله، على �أن يكـــون دفــع قيمــة �مل�صتنــد عرب بو�بــة �لدفع �ألإلكرتوين باملوقع.

قبـل  �أعاله  �ملذكور  �ألإلكرتوين  �ملوقع  �إ�صناد على  �لعطــاء�ت عن طريق خدمة  تقدمي  يجــب 

�ل�صاعــة �لعا�صرة من �صباح �ليوم �ملحدد لتقدمي �لعطاء�ت، ولن يعتد بالعطاء�ت �ملقدمة بعد 

هذ� �مليعاد �أيا كانت �أ�صباب �لتاأخري. 

�أكبــر  علــى  عطاوؤهــا  ي�صتمــل  �لتــي  �ملوؤ�ص�صـــات  �أو  لل�صركــات  �ألإ�صنــاد  فـي  �ألأف�صليــة  �صتعطــى 

ن�صبة تعمني ون�صبة �صر�ء ممكنة من �ملنتجات �لوطنية. 

األأمني العام ملجل�س املناق�صات
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حممد بن �سعيد بن مطر املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة ال�سهم الالمع املتحدة للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية 

يعلن حممد بن �سعيد بن مطر املعمري اأنــــه يقوم بت�سفـيــة �سركــــة ال�سهم الالمع املتحدة 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٠٩٢٨٨٢، 
اجلميــع  وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�سفي 

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

�ص.ب: ٥٥ ر.ب: ٣٢٥
هاتف رقم: ٩٢٠٠٧٢٤٢ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اأحمد بن نا�سر بن حممد احلميدي
 اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سهول ال�سرق الرائدة �ص.م.م
يعلن اأحمد بن نا�سر بن حممد احلميدي اأنــــه يقوم بت�سفـيــة �سركـة �سهول ال�سرق الرائدة 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١١٤٦٨٣٢، وفقا التفاق ال�سركاء 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  وللم�سفي وحـده حق متثيل  املوؤرخ ٢٠٢٢/٧/٢٦م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية قريات - حمافظة م�سقط

�ص.ب: ١٢٠ ر.ب: ١٢٠
هاتف رقم: ٩٤٦٠٣٠٣٠ 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

-219-



اجلريدة الر�سمية العدد )1485(

مالك بن عبداللـه بن �سعيد اليافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة مالك عبداللـه اليافعي للنقل والتجارة - ت�سامنية

يعلن مالك بن عبداللـه بن �سعيد اليافعي اأنــــه يقوم بت�سفـيــة �سركـة مالك عبداللـه اليافعي 
اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١١٨٢٣٨٩،  للنقل والتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيل  حق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/٩/٣٠م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: ١٤٧ ر.ب: ١٣٠

هاتف رقم: ٩٩١٠٨٨٠٠ 
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

اليق�سان بن علي بن �سعيد احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سليمان بن حممد النعماين وولده - تو�سية
يعلن اليق�سان بن علي بن �سعيد احلرا�سي اأنــــه يقوم بت�سفـيــة �سركـة �سليمان بن حممد 
 ،١١٣٨٢٨٥ بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  تو�سية،   - وولده  النعماين 
فـي  ال�سركـــــــة  متثيل  حق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢١/١٢/٢١م،  املوؤرخ  ال�سركاء  التفاق  وفقا 
الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٧١٥١٠٧٣٠

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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طالب بن �سعيد بن �سامل البادي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ملوؤ�س�سة زوايا الظاهرة للتجارة - ت�سامنية

يعلن طالب بن �سعيد بن �سامل البادي اأنــــه يقوم بت�سفـيــة موؤ�س�سة زوايا الظاهرة للتجارة - 
وللم�سفي وحـده  بالرقـــم ١٠٥٥١٢٣،  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  وامل�سجلة لدى  ت�سامنية، 
فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  حق متثيل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية عربي - حمافظة الظاهرة

هاتف رقم: ٩٦٠٠٧٩٩٦
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

عامر بن البخيت بن �سهيل العمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الوطنية الإدارة النظم �ص.م.م
يعلن عامر بن البخيت بن �سهيل العمري اأنــــه يقوم بت�سفـيــة �سركـة الوطنية الإدارة النظم 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٠٧٢٨٠٨، وفقا التفاق ال�سركاء 
الغـيــــر،  اأمــام  الت�سفـيـــة  فـي  ال�سركـــــــة  وللم�سفي وحـده حق متثيل  املوؤرخ ٢٠٢١/١١/١م، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
والية م�سقط - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٩٨٧٠٠٠٤
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مبارك بن حمد بن �سعيد ال�سافعي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة لوؤلوؤة �سحار الالمعة - ت�سامنية 
يعلن مبارك بن حمد بن �سعيد ال�سافعي  اأنــــه يقوم بت�سفـيــة �سركـة لوؤلوؤة �سحار الالمعة - 
وللم�سفي وحـده  بالرقـــم ١١٧٢٨٨٥،  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  وامل�سجلة لدى  ت�سامنية، 
فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  حق متثيل 

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

هاتف رقم: ٩٧٧٤٤٠٣٢
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البوادي للتموين �ص.م.م
يعلن مكتب �سامل اخل�سيبي لتدقيق احل�سابات  اأنــــه يقوم بت�سفـيــة �سركـة البوادي للتموين 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ٨٠٣٦٣٣٠، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣م، وللم�سفي وحـده حق متثيل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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يعقوب بن مبارك بن فرج البو�سعيدي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء احلزم احلديثة - ت�سامنية
احلزم  �سماء  �سركـة  بت�سفـيـة  يقوم  اأنــــه  البو�سعيدي  فرج  بن  مبارك  بن  يعقوب  يعلن 
وفقا   ،١١٥٤٧٦٥ بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  ت�سامنية،   - احلديثة 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٣/١/٩م، وللم�سفي وحـده حق متثيل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
 حمافظة جنوب الباطنة 
هاتف رقم: ٩٥٥١٢٥٢٩

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
 

�سيف بن �سعيد بن غريب احلرا�سي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ماآثر املنى �ص.م.م
اأنــــه يقوم بت�سفـيـة �سركـة ماآثر املنى �ش.م.م،  يعلن �سيف بن �سعيد بن غريب احلرا�سي 
اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٣٠١٤٨٤، وللم�سفي وحـده حق متثيل  وامل�سجلة لدى 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة 

�ص.ب: ٤٨٦ ر.ب: ٣٢٠
هاتف رقم: ٩٩٥٥٣٨٨٦

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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فرا�ص بن حممود بن اأيوب الزدجايل
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة م�ساريع ابن اأيوب للتجارة واملقاوالت - تو�سية

اأنــــه يقوم بت�سفـيـة �سركـة م�ساريع ابن اأيوب  يعلن فرا�ش بن حممود بن اأيوب الزدجايل 
للتجارة  واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٦٠١٥٩٨، 
وللم�سفي وحـده حق متثيل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: ٣٧٣ ر.ب: ١١١

هاتف رقم: ٩٢٩٢٩١٢٣
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن حممد بن اأحمد املعمري
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة متور العجوة للتجارة - ت�سامنية
يعلن علي بن حممد بن اأحمد املعمري اأنـــه يقوم بت�سفـيـة �سركـة متور العجوة للتجارة - 
وللم�سفي وحـده  بالرقـــم ١٢٧٦٥٠٤،  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  وامل�سجلة لدى  ت�سامنية، 
فـــي  امل�سفـــي  الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة  اأمــام  الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  حق متثيل 

كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
والية لوى - حمافظة �سمال الباطنة

�ص.ب: ٦٨ ر.ب: ٣٢٥
هاتف رقم: ٩٥١٩٦٨٠٨

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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�سعاد بنت �سالم بن فريوز الهنائية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأ�سبال الذهبية �ص.م.م

الذهبية  االأ�سبال  �سركـة  بت�سفـيـة  تقوم  اأنـــها  الهنائية  فريوز  بن  �سالم  بنت  �سعاد  تعلن 
�ش.م.م، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٣٥٧٩٥٧، وفقا التفاق ال�سركاء 
املوؤرخ ٢٠٢٣/٢/٢١م، وللم�سفية وحـدها حق متثيل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، 
وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــية فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى 

العنوان االآتـي:
اخلو�ص - والية ال�سيب - حمافظة م�سقط

هاتف رقم: ٩٥١٣٨٢١٩
كمــــا تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـية 

 امل�سفــيةعلى العنوان امل�سار اإليه.

مكتب النربا�ص املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة البداعي املتحدة �ص.م.م

يعلن مكتب النربا�ش املتاألق للمراجعة وتدقيق احل�سابات اأنـــه يقوم بت�سفـيـة �سركـة البداعي 
وللم�سفي   ،١٠٦٧٥٤٧ بالرقـــم  الـتجـــاري  ال�سجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م،  املتحدة 
وحـده حق متثيل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
هاتف رقم: ٧٩٦٦٦٤٠٤

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

 امل�سفــيعلى العنوان امل�سار اإليه.
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عبداللـه بن خ�سيب بن عبيد ال�سارمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع االأزد املا�سية - ت�سامنية
االأزد  م�ساريع  �سركـة  بت�سفـيـة  يقوم  اأنـــه  ال�سارمي  عبيد  بن  خ�سيب  بن  عبداللـه  يعلن 
املا�سية - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٠٨٥٠١٧، وفقا التفاق 
ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م، وللم�سفي وحـده حق متثيل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام 
الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة 

علــى العنوان االآتـي:
والية �سمائل - حمافظة الداخلية

هاتف رقم: ٩٢١٢١٦٨٧
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

علي بن �سامل بن مبارك املغيزوي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة اأثري ال�سمال احلديثة للتجارة - تو�سية 

يعلن علي بن �سامل بن مبارك املغيزوي اأنـــه يقوم بت�سفـيـة �سركـة اأثري ال�سمال احلديثة 
للتجارة - تو�سية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٢٤٨٨١٦، وللم�سفي 
وحـده حق متثيل ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي 

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

�ص.ب: ٢٥٤ ر.ب: ٣١٥
هاتف رقم: ٩٩٧٤٥١١٤

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

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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م�سعب بن خلفان ال�سيابي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سندان لال�ستثمار �ص.م.م 
�ش.م.م،  لال�ستثمار  �سندان  �سركـة  بت�سفـيـة  يقوم  اأنـــه  ال�سيابي  خلفان  بن  م�سعب  يعلن 
اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٢٨٠٦٢٤، وللم�سفي وحـده حق متثيل  وامل�سجلة لدى 
ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق باأعمــال ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: ٢٥٥ ر.ب: ١٠٠

هاتف رقم: ٩٩٨٧٨٧٦٩
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي

مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات 
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغد االأهلية للتعدين والت�سدير - ت�سامنية
يعلن مكتب مكتب االإتقان لتدقيق احل�سابات  اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة الغد االأهلية للتعدين 
والت�سدير - ت�سامنية، وامل�سجلة لدى اأمانــة ال�سجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢١٠٤٨٥، وفقا 
التفاق ال�سركاء املوؤرخ ٢٠٢٢/٦/٧م، وللم�سفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة 
التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:
�ص.ب: ٣٩ ر.ب: ٣١٥

هاتف رقم: ٩١٤١١٦٦٥  
كمــــا يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم بادعــاءاتهـــــم �ســــد 
ال�سركـــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله، خــالل �ستــة اأ�سهـــر 
مــن تاريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديها للم�سفـي 

على العنوان امل�سار اإليه.
 امل�سفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات االقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة اأبو علي العوي�صي و�صريكه للتجارة - تو�صية 
يعلن مكتب �ملرهوبي لتدقيق �حل�شابات و�ال�شت�شار�ت �القت�شادية �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة 
�لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  تو�شية,   - للتجارة  و�شريكه  �لعوي�شي  علي  �أبو 
بالرقــــم ١٠٩٥٩٨٢, وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٣/٢/٥م, وللم�شفي وحـده حــــــق متثيـــــل 
�ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي كافــــــة �الأمــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
والية �صور - حمافظة جنوب ال�صرقية

�ص.ب: ١٤٥ ر.ب: ٤١١
هاتف رقم: ٧١٢٠٥٠١٠  

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي

مكتب احل�صافة لتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات املالية واالقت�صادية
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صليمان با�صاوي لال�صتثمار �ص.�ص.و
يقوم  �أنـه  و�القت�شادية  �ملالية  و�ال�شت�شار�ت  �حل�شابات  لتدقيق  �حل�شافة  مكتب  يعلن 
�ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.�ش.و,  لال�شتثمار  با�شاوي  �شليمان  �شركة  بت�شفـيــة 
�لـتجـــاري بالرقــــم ١٣٣٦٨٨٤, وفقا التفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ ٢٠٢٣/٢/٢٧م, وللم�شفي وحـده 
حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي فـــي 

كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
منطقة اخلوير ال�صمالية - والية بو�صر - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: ٩٩٣٧٥٢٦٧  
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي
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�صالح بن �صامل بن حممد الرحمي
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة الروؤية للتكنولوجيا املتعددة �ص.م.م
�أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �لروؤية للتكنولوجيا  يعلن �شالح بن �شامل بن حممد �لرحمي 
وللم�شفي   ,١٢٠٧٦٥٢ بالرقــــم  �لـتجـــاري  �ل�شجـــل  �أمانــة  لدى  و�مل�شجلة  �ش.م.م,  �ملتعددة 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
روي - والية مطرح - حمافظة م�صقط

هاتف رقم: ٩٢٠٠٠٤٥٩  
كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�صفـية ل�صركة �صواحي لزق للتجارة واملقاوالت �ص.م.م

يعلن �شالح بن �شامل بن حممد �لرحمي �أنـه يقوم بت�شفـيــة �شركة �شو�حي لزق للتجارة 
و�ملقاوالت �ش.م.م, و�مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجـــل �لـتجـــاري بالرقــــم ١١٢٠٧٨٣, وللم�شفي 
وحـده حــــــق متثيـــــل �ل�شركـة فـي �لت�شفـيـــة �أمــام �لغـيــــر, وعلـــى �جلميــع مر�جعــــة �مل�شفـــي 

فـــي كافــــــة �الأمــور �لتــي تتعلــــق باأعمــال �ل�شركـــة علــى �لعنو�ن �الآتـي:
هاتف رقم: ٩٢٠٠٠٤٥٩  

كمــــا يدعــــو �مل�شفـي مبوجـــب هــــذ� �الإعــــالن 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� �الإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفـي 

على �لعنو�ن �مل�شار �إليه.
 امل�صفــي
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مكتب البخيت لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اآرام �ساللة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
للتجارة  �صاللة  اآرام  �صركة  بت�صفـيــة  يقوم  اأنـه  احل�صابات  لتدقيق  البخيت  مكتب  يعلن 

واملقاوالت �ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجـــل الـتجـــاري بالرقــــم ١٢٦٧٨٨٥، وفقا التفاق 

اأمــام  ٢٠٢٣/٣/٢م، وللم�صفي وحـده حــــــق متثيـــــل ال�صركـة فـي الت�صفـيـــة  ال�صركاء املوؤرخ 

الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة 

علــى العنوان االآتـي:

والية �ساللة - حمافظة ظفار
�ش.ب: ١١٥ ر.ب: ٢١٧

هاتف رقم: ٩٧٠٤٧١٠٠  
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

 امل�سفــيعلى العنوان امل�صار اإليه.
مكتب االحتاد ملراجعة وتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات ال�سريبية

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طيف الورد االأحمر - ت�سامنية

يعلن مكتب االحتاد ملراجعة وتدقيق احل�صابات واال�صت�صارات ال�صريبية اأنـه يقوم بت�صفـيــة 

�صركة طيف الورد االأحمر - ت�صامنية، وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجـــل الـتجـــاري بالرقــــم 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ،١٢٤٧٧١٤

اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

والية بركاء - حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم: ٩٣٥٩٧٢٥٦  

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب الرا�سد الدولية لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات
اإعــــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأجماد لل�سيارات واالأعمال �ش.م.م
�صركة  بت�صفـيــة  يقوم  اأنـه  واال�صت�صارات  احل�صابات  لتدقيق  الدولية  الرا�صد  يعلن مكتب 

بالرقــــم  الـتجـــاري  ال�صجـــل  اأمانــة  لدى  وامل�صجلة  �ش.م.م،  واالأعمال  لل�صيارات  االأجماد 

وعلـــى  الغـيــــر،  اأمــام  الت�صفـيـــة  فـي  ال�صركـة  متثيـــــل  حــــــق  وحـده  وللم�صفي   ،١٣٢١٦٢٢

اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور التــي تتعلــــق باأعمــال ال�صركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

�ش.ب: ٧٨١ ر.ب: ٤١١
هاتف رقم: ٢٥٥٤٦٨٣١ - ٩٩٣٤٤٩٥٥ - ٩٩٦٩٠٥٤٧  

كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
املكتب االإقليمي - حما�سبون قانونيون

اإعــــــــــالن
عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العربية املتحدة لالإنتاج ال�سناعي �ش.م.م

يعلن املكتب االإقليمي - حما�صبون قانونيون - اأنــــه يقوم بت�صفـيـة �صركـة العربية املتحدة 

لالإنتاج ال�صناعي �ش.م.م، وامل�صجلة لدى اأمانــة ال�صجـــل الـتجـــاري بالرقـــم ١٢٧٤٤٥١، وفقا 

التفاق ال�صركاء املوؤرخ ٢٠٢٣/٢/٢٧م، وللم�صفي وحـده حق متثيل ال�صركـــــــة فـي الت�صفـيـــة 

التــي تتعلــــق باأعمــال  اأمــام الغـيــــر، وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�صفـــي فـــي كافــــــة االأمــور 

ال�صركـــة علــى العنوان االآتـي:

الغربة اجلنوبية - �سكة رقم: ٣٧٠٩ - مبنى رقم: ١٠٤٣
�ش.ب: ٣٣٨ ر.ب: ١١٨

هاتف رقم: ٢٤١١٦٩٣٦ فاك�ش رقم: ٢٤١١٧١٥٣
كمــــا يدعــــو امل�صفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن 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 االإعــــالن، وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�صركـة اأن يوؤديها للم�صفـي 

على العنوان امل�صار اإليه.

 امل�سفــي
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مكتب بيت املحا�سبة الدويل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سفوة خلدمات اال�ستثمار والتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب بيت املحا�سبة الدويل ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ال�سفوة خلدمات اال�ستثمار 
والتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1586742، عـــن انتهاء 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأطراف الثالثة للتجارة �ش.م.م

للتجارة  الثالثة  االأطراف  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الدويل  املحا�سبة  بيت  يعلـن مكتب 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1199686 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة النعمة العمانية للتجارة �ش.م.م

للتجارة  العمانية  النعمة  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  الدويل  املحا�سبة  بيت  مكتب  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1199542 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

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

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سرق االأو�سط للغاز الطبيعي �ش.م.م

يعلـن مكتب بيت املحا�سبة الدويل ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة ال�سرق االأو�سط للغاز الطبيعي 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1225614 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة فعالية االأداء لتطوير الربجميات �ش.م.م

يعلـن مكتب بيت املحا�سبة الدويل ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة فعالية االأداء لتطوير الربجميات 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1104304 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

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

مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة زهور احليل للتجارة - ت�سامنية

يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
ل�سركــــة زهور احليل للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

1562339، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجر الف�سي للتجارة �ش.م.م

يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�سارات االقت�سادية ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
ل�سركــــة احلجر الف�سي للتجارة �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 

1137997، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب ابن حيان - حما�سبون قانونيون
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة العمانية الدولية للت�سويق �ش.م.ع.ع

يعلـن مكتب ابن حيان - حما�سبون قانونيون - ب�سفـتـــــه امل�سفــي لل�سركــــة العمانية الدولية 
للت�سويق �ش.م.ع.ع، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1458442، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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خالد بن �سعيد بن حارب الدرعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التفوق ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن خالد بن �سعيد بن حارب الدرعي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة التفوق ال�ساملة للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1159731، عـــن انتهاء اأعــمال 

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

حمد بن علي بن حمد الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سبيل العاملية �ش.م.م

يعلـن حمــــد بن علـــي بن حمـــد الغــافـــري ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة ال�سبيل العاملية �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1203840 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

فقري بن حممد بن �سمبيه البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع العو�سي املتحدة - ت�سامنية

يعلـن فقيــــر بن حممـــد بن �سمبيـــه البـلو�ســــي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة م�ساريع العو�سي 
املتحدة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1815555، عـــن انتهاء 

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

جوخة بنت �سعيد بن �سيف الكثريية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة دار الزهور الذهبية - ت�سامنية

تعلـن جوخة بنت �سعيد بن �سيف الكثريية ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة دار الزهور 
 ،1306382 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  ت�سامنية،   - الذهبية 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية
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حممد بن �سامل بن حمد احلامتي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع برزة الظاهرة - ت�سامنية

يعلـن حممد بن �سامل بن حمد احلامتي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة م�ساريع برزة الظاهرة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1228183، عـــن انتهاء اأعــمال 

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

مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العا�سمة للخدمات الزراعية �ش.م.م

امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احل�سابات  وتدقيق  املالية  لال�ست�سارات  العاملية  اجلدوى  مكتب  يعلـن 
الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  الزراعية  للخدمات  العا�سمة  ل�سركــــة 

بالرقـــم 1165713، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اأحمد بن �سعيد بن را�سد العي�سائي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة �سامل بن �سعيد بن را�سد العي�سائي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

يعلـن اأحمد بن �سعيد بن را�سد العي�سائي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة �سامل بن �سعيد بن را�سد 
العي�سائي و�سريكه للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري 

بالرقـــم 1067145، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

اأمل بنت مال اللـه بن عبدالعزيز الوهابية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االبتداء للخدمات والتجارة - تو�سية

تعلـن اأمل بنت مال اللـه بن عبدالعزيز الوهابية ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة االبتداء 
بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  تو�سية،   - والتجارة  للخدمات 

1778803، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــية
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ح�سني بن علي بن حممد الربيكي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأهداف الراقية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن ح�سني بن علي بن حممد الربيكي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة االأهداف الراقية للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1091662، عـــن انتهاء 

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

مكتب التميمي والربواين وم�ساركوه للمحاماة واال�ست�سارات القانونية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة اجليدة العاملية لل�سيارات والتجارة )�سركة منطقة حرة( �ش.م.م

ب�سفـتـــــه  القانونية  واال�ست�سارات  للمحاماة  وم�ساركوه  والربواين  التميمي  مكتب  يعلـن 
�ش.م.م،  حرة(  منطقة  )�سركة  والتجارة  لل�سيارات  العاملية  اجليدة  ل�سركــــة  امل�سفــــي 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن  بالرقـــم 1307158،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سلطان بن �سيف بن عبداللـه الريامي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط الريان للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلـن �سلطان بن �سيف بن عبداللـه الريامي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة خط الريان للتجارة 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1026394، عـــن انتهاء 

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

�سلطان بن �سيف بن عبداللـه الريـامي
و�سعيــد بن ال�سبــع بن �سهيــل اجلابري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اجلابري والريامي للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �سلطان بن �سيف بن عبداللـه الريامي و�سعيــد بن ال�سبــع بن �سهيــل اجلابري ب�سفـتــهما 
اأمانـة ال�سجــل  امل�سفيني ل�سركة اجلابري والريامي للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لدى 
الـتجــاري بالرقـــم 1015500، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــيان
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�سعيد بن حميد بن �سعيد الكلباين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع التميز امل�ستقبلية �ش.م.م
يعلـن �سعيد بن حميد بن �سعيد الكلباين ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة م�ساريع التميز امل�ستقبلية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1073898 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

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

�سعيد بن مبارك بن �سعيد ال�سهي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ملوؤ�س�سة بحار الياقوت املتحدة للمقاوالت والت�سييد - تو�سية

املتحدة  الياقوت  بحار  ملوؤ�س�سة  امل�سفي  ب�سفـتــه  ال�سهي  �سعيد  بن  بن مبارك  �سعيد  يعلـن 
للمقاوالت والت�سييد - تو�سية، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1129133، 

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

خالد بن عبداللـه بن حممد احلجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
ل�سركة �سروح بدية احلديثة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن خالد بن عبداللـه بن حممد احلجري ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة �سروح بدية احلديثة 
للتجارة واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1150058، 

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

داوود بن �سليمان بن حممد العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الغرب احلديث للتجارة واالأعمال �ش.�ش.و
يعلـن داوود بن �سليمان بن حممد العجمي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة الغرب احلديث للتجارة 
واالأعمال �ش.�ش.و، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1357283، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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خلفان بن اأحمد بن �سيف ال�سالمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة الدرعي وال�سالمي للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية

وال�سالمي  الدرعي  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـتــه  ال�سالمي  �سيف  بن  اأحمد  بن  خلفان  يعلـن 
للتجارة واملقاوالت - ت�سامنية، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1067454، 

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

فتحي بن حممد بن خمي�ش الهدابي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع زهرة اليا�سمني املتحدة �ش.م.م

يعلـن فتحي بن حممد بن خمي�ش الهدابي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة م�ساريع زهرة اليا�سمني 
انتهاء  عـــن   ،1611909 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  املتحدة 

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

زيد بن حممد بن اأحمد الكمزاري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة برق امل�سيق للتجارة �ش.م.م

للتجارة  امل�سيق  برق  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـتــه  الكمزاري  اأحمد  بن  حممد  بن  زيد  يعلـن 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،9008209 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

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

عبداحلكيم بن حمد بن �سيف الرواحي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اللطائف احلديثة - ت�سامنية

يعلـن عبداحلكيم بن حمد بن �سيف الرواحي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة اللطائف احلديثة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1291102، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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طالب بن داد حممد بن �سهبيك البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبداللـه وطالب للتجارة - ت�سامنية

يعلـن طالب بن داد حممد بن �سهبيك البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة عبداللـه وطالب 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1529137، عـــن انتهاء 

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

علوي بن عبداللـه بن اأحمد مقيبل
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة الدهناء املتحدة للتجارة واملقاوالت - تو�سية

يعلـن علوي بن عبداللـه بن اأحمد مقيبل ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة الدهناء املتحدة للتجارة 
واملقاوالت - تو�سية، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1110300، عـــن انتهاء 

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

اأو�ش بن اأكرم بن يحيى ال�سامراين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة بوابة بغداد للتجارة واملقاوالت �ش.م.م

للتجارة  بغداد  بوابة  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـتــه  ال�سامراين  يحيى  بن  اأكرم  بن  اأو�ش  يعلـن 
واملقاوالت �ش.م.م، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1048102، عـــن انتهاء 

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

يا�سر بن �سامل بن را�سد ال�سام�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأبناء �سامل اليحيائي للتجارة �ش.م.م

اليحيائي  �سامل  اأبناء  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـتــه  ال�سام�سي  را�سد  بن  �سامل  بن  يا�سر  يعلـن 
انتهاء  عـــن   ،1084733 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  للتجارة 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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مراد بن غالم البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سيارة الذكية لقطع الغيار �ش.م.م

يعلـن مراد بن غالم البلو�سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة ال�سيارة الذكية لقطع الغيار �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،8073732 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة العا�سمة لتقييم اخل�سائر �ش.م.م

يعلـن مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات ب�سفـتـــــه امل�سفــــي 
الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م،  اخل�سائر  لتقييم  العا�سمة  ل�سركــــة 

بالرقـــم 1305293، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

مكتب الرباعي لتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

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

تاأثري  م�ساريع  ل�سركــــة  امل�سفــــي  ب�سفـتـــــه  احل�سابات  لتدقيق  الرباعي  يعلـن مكتب 
الدولية �ش.م.م، وامل�سجلـة لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1222059، عـــن انتهاء 

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

وردة بنت �سيف املنجية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي وادي عدي للتجارة �ش.م.م

تعلـن وردة بنت �سيف املنجية ب�سفـتـــــها امل�سفــــية ل�سركــــة روا�سي وادي عدي للتجارة 
انتهاء  عـــن   ،1033926 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

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

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفا�سل للنقل واملعدات �ش.م.م

يعلـن مكتب البخيت ب�سفـتـــــه امل�سفــــي ل�سركــــة الفا�سل للنقل واملعدات �ش.م.م، وامل�سجلـة 
لــدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1060257، عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان 

القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

هالل بن عبداللـه بن �سعيد اليافعي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية لل�سركة املتحدة لتاأجري املعدات �ش.م.م

يعلـن هالل بن عبداللـه بن �سعيد اليافعي ب�سفـتــه امل�سفي لل�سركة املتحدة لتاأجري املعدات 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،2138336 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

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

علي بن �سيف بن �سامل الفجري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأ�سواء اخلابورة للم�ساريع الرائدة - تو�سية

يعلـن علي بن �سيف بن �سامل الفجري ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة اأ�سواء اخلابورة للم�ساريع 
الرائدة - تو�سية، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1331567، عـــن انتهاء 

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

�سقر بن خلفان بن ال�سبع الري�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

ل�سركة غاية بنت �سمروخ بن علي العربي وولدها للتجارة - تو�سية

يعلـن �سقر بن خلفان بن ال�سبع الري�سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة غاية بنت �سمروخ بن علي 
العربي وولدها للتجارة - تو�سية، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 3179249، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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ح�سني بن خمي�ش بن حممد الرقي�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهالل للخدمات الهند�سية - تو�سية

للخدمات  الهالل  ل�سركة  امل�سفي  ب�سفـتــه  الرقي�سي  بن حممد  بن خمي�ش  يعلـن ح�سني 
الهند�سية - تو�سية، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1208987، عـــن انتهاء 

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

حمد بن علي بن حمد الغافري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ال�سبيل لال�ستثمار �ش.م.م

يعلـن حمـد بن علي بن حمـد الغــافـري ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة ال�سبيل لال�ستثمار �ش.م.م، 
الت�سفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1215145 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي

�سعيد بن حمد بن �سعيد احلرتو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سراج ال�ساملة للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �سعيد بن حمد بن �سعيد احلرتو�سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة �سراج ال�ساملة للتجارة - 
ت�سامنية، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1253923، عـــن انتهاء اأعــمال 

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

�سعيد بن م�سبح بن �سامل اخلاطري
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خط احليال الع�سرية للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �سعيد بن م�سبح بن �سامل اخلاطري ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركة خط احليال الع�سرية 
للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة لدى اأمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرقـــم 1107216، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�سفية وزوال الكيــان القانونـي لل�سركة.
امل�سفــي
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ح�سام بن خمي�ش بن �سامل املحروقي 
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة االأملا�سة الثامنة الدولية �ش.م.م

يعلـن ح�سام بن خمي�ش بن �سامل املحروقي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة االأملا�سة الثامنة الدولية 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1327754 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

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

�سامل بن نا�سر بن �سامل الغنبو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روا�سي املحيط للتجارة �ش.م.م

يعلـن �سامل بن نا�سر بن �سامل الغنبو�سي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة روا�سي املحيط للتجارة 
اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،1139260 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لدى  وامل�سجلـة  �ش.م.م، 

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

عائ�سة بنت حممود بن م�سعود الربيكية
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة درة اخلليج املميزة للتجارة - ت�سامنية

اخلليج  درة  ل�سركــــة  امل�سفــــية  ب�سفـتـــــها  الربيكية  م�سعود  بن  حممود  بنت  عائ�سة  تعلـن 
بالرقـــم 1088796،  الـتجــاري  ال�سجــل  اأمانـة  لــدى  املميزة للتجارة - ت�سامنية، وامل�سجلـة 

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