
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�ســـــوؤون الـــقــــانــونيـــــة

 العـــــــدد )1486(                                                                            ال�سنة الثانيـــة واخلم�سـون  

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيـــــــــــة

باملوافقــة على ان�سمــام  �سلطنــة عمــان اإلــى امليثــاق  مر�ســــوم �ســلطانــي رقـــم 2023/16 
العربــي حلقـــوق اإلإن�ســـان.

مبنـــــح اجلن�سيـــــــة العمانيـــــة. مر�ســــوم �ســلطانــي رقـــم 2023/17 
قـــــــــــــــرارات وزاريـــــــــــــــــــة

               وزارة الداخليــــة
�سادر فــــي 2023/3/21 بتعديــل القـــرار الــــوزاري  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــــــم 2023/36 
رقـم 2022/222 بت�سميـة اأع�ساء املجالـ�س البلديـة 

للفتـرة الثالثـة.
                                                             وزارة التجـارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

�سادر فـي 2023/3/22 بتحديـد ر�سـم طلبـات اإعـادة  قـــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم2023/2٥0 
الهيكلـة للتاجـر املديـن.

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار
ا�ستــــــــــدراك.
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اإعالنـــــــــــــات ر�ســــــــميـــــــــــة
                                                          وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار

اإعالن ب�ساأن طلبات بـراءات اإلخرتاع املقبولة.
اإعالن ب�ساأن طلبات براءات اإلخرتاع املمنوحة. 
اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية مناذج �سناعية.

اإلإعالنات اخلا�ســـة بالن�ســر عــن طلبـات ت�سجيــل العالمــات التجاريـــة.
اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بالرتخي�س باإلنتفاع.

اإعالن ب�ساأن العالمات التي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
اإعالن ب�ساأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�سجلة.

اإعالنــــــــــــــات جتاريـــــــــــــــــة
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ترينر اأند تاأون�سند �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة جون�سون كونرتولز و�سركاه �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأزميل للحرف اخل�سبية �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة مزاد اخلليج للتجارة - ت�سامنية. 
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة طريق اإلإبداع الدولية �س.�س.و.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ن�سيم الكون للتجارة واملقاوإلت �س.�س.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة علي بن �سلطان بن م�سلم غوا�س و�سريكه 

للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة باتري�سيو انرتبراي�سيز �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة خدمات تكنولوجيا اإلإن�ساءات املتطورة �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الت�سرف �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة يا�سر لال�ست�سارات الهند�سية �س.�س.و.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأمواج اخلومية للتجارة �س.م.م.



اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املزود املتخ�س�س للتكنولوجيا �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اأعماق للنفط وامل�ساريع �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة امليكانيكية إلأنظمة الهواء �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سرياء لالأدوات ومعدات امل�ست�سفيات �س.م.م.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رتال العاملية �س.م.م.
اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نفحة الن�سر للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن بدء اأعمال الت�سفـية ل�سركة عبدالعزيز و�سابو لال�ستثمار �س.م.م.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�سارف �سربثات للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية.
اإلأملنيوم والزجاج  الت�سفـية ل�سركــــة مركز �سنا�س ملطابخ  اأعمال  انتهاء  اإعالن عن 

املزخرف - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركــــة جرنا�س الباطنة للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركــــة �سعيد بن ح�سن بن �سعيد الربيكي و�سركاه 

للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركــــة �سموع العينني للتجارة  الذهبية - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركــــة وادي الزيتون للتجارة - ت�سامنية.
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركــــة اإلرتباط العاملية �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركــــة الهمة ال�ساخمة للتجارة �س.م.م. 
اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركــــة كامرون خلدمات اخلليج �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سامل بن رجب بن جمعان النوبي و�سريكه 
للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركـة واحـــة اإلآراك للتجارة واملقاوإلت �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركـة خمي�س املعويل واأوإلده للتجارة - تو�سية.
و�سريكه  املهري  �سامل  بن  عبداللـه  ل�سركــــة  الت�سفـية  اأعمال  انتهاء  عن  اإعالن 

للتجارة �س.م.م. 
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اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفوزان العاملية للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركــــة  �سماء الغنتق للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج الكرامة للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركــــة الكلمات العاملية للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الديار املتميزة املتحدة �س.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركــــة اإل�ستقرار العربية للتجارة واملقاوإلت - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة الباطنة للتجارة - تو�سية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمة جبل �سم�س للمياه - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املغرتب �س.م.م. 

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلرتباط اإلأولى للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سواحي الغربة للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة ينابيع ال�سفاة للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سياء امل�ستقبل املنري للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة نا�سر بن �سعيد بن حارب املعمري و�سريكه 

للتجارة - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياحني م�سقط �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روعة العامرات للتجارة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �ساحل ال�سيب احلديثة �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة التنني ال�ساملة للتجارة واملقاوإلت - ت�سامنية.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة اإلأنوار ال�ساملة للتجارة واملقاوإلت �س.م.م.

اإعالن عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجا للقاوإلت �س.م.م.
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مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٣/١٦

باملوافقة على ان�سمام  �سلطنة عمان

 اإلــى امليثــاق العربــي حلقـــوق اإلإن�ســـان

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى امليثاق العربي حلقوق األإن�سان،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة اإلأولــــى

املوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل امليثاق العربي حلقوق األإن�سان وفقا لل�سيغة املرفقة، 

مع مراعاة التحفظ على حكم الفقرة )2( من املادة )١٩( من امليثاق امل�سار اإليه. 

املــادة الثانيـــة

علـــى جـــهات األخت�ســـا�ص اإيـــداع وثيقـــة األن�سمـــام اإلــى امليثــاق امل�ســار اإليه وفقا ألأحكامه، 

مع مراعاة التحفظ امل�سار اإليه.

املــادة الثالثـــة

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

�سـدر فـي: ٢٨ من �سعبــــــــــــــان �سنـة ١٤٤٤هـ
املـوافــــق: ٢١ من مــــــــــــــــار�س �سنـة ٢٠٢٣م

 هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(
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www.arablegalnet.org

 *العربي لحقوق اإلنسان  الميثاق

 ــــ

وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة 

 02/5/0222بتاريخ ( 61)ع .د 072بقراره رقم 

 الديباجـة

انطالقًا من إيمان األمة العربية بكرامة اإلنسان الذي أعزه اهلل منذ بدء الخليقة، وبأن الوطن 

لحضارات ذات القيم اإلنسانية السامية التي أكدت حقه في حياة العربي مهد الديانات وموطن ا

 كريمة على أسس من الحرية والعدل والمساواة،

وتحقيقًا للمبادئ الخالدة للدين اإلسالمي الحنيف والديانات السماوية األخرى في األخوة 

 والمساواة والتسامح بين البشر،

من قيم ومبادئ إنسانية كان لها الدور الكبير  واعتزازًا منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل

في نشر مراكز العلم بين الشرق والغرب مما جعلها مقصدًا ألهل األرض والباحثين عن المعرفة 

 والحكمة،

وإيمانًا منها بوحدة الوطن العربي مناضال دون حريته، مدافعًا عن حق األمم في تقرير 

وإيمانًا بسيادة القانون ودوره في حماية حقوق اإلنسان  مصيرها والمحافظة على ثرواتها وتنميتها،

في مفهومها الشامل والمتكامل، وإيمانًا بأن تمتع اإلنسان بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص هو 

 معيار أصالة أي مجتمع،

ورفضًا لكافة أشكال العنصرية والصهيونية التي تشكل انتهاكًا لحقوق اإلنسان وتهديدًا للسلم 

العالميين، وإقرارًا باالرتباط الوثيق بين حقوق اإلنسان والسلم واألمن العالميين، وتأكيدًا  واألمن

لمبادئ ميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وأحكام العهدين الدوليين لألمم 

ومع األخذ في  المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 .االعتبار إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان في اإلسالم

 :وبناء على ما تقدم اتفقت الدول األطراف في هذا الميثاق على اآلتي

35551514002
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www.arablegalnet.org  

 مادة األولىال

والشعور باالنتماء الحضاري العربية يهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول  

 :الية المشترك إلى تحقيق الغايات الت

وضع حقوق اإلنسان في الدول العربية ضمن االهتمامات الوطنية األساسية، التي تجعل  -6

ثال سامية وأساسية توجه إرادة اإلنسان في الدول العربية، وتمكنه من من حقوق اإلنسان ُم

 .االرتقاء بواقعه نحو األفضل وفقًا لما ترتضيه القيم اإلنسانية النبيلة

ول العربية على االعتزاز بهويته وعلى الوفاء لوطنه أرضا وتاريخا تنشئة اإلنسان في الد -0

ومصالح مشتركة، مع التشبع بثقافة التآخي البشري والتسامح واالنفتاح على اآلخر، وفقا 

 .لما تقتضيه المبادئ والقيم اإلنسانية وتلك المعلنة في المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان

ة لحياة حرة مسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على إعداد األجيال في الدول العربي -2

التالزم بين الوعي بالحقوق وااللتزام بالواجبات، وتسوده قيم المساواة والتسامح 

 .واالعتدال

ترسيخ المبدأ القاضي بأن جميع حقوق اإلنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة  -2

 . ومتشابكة

 المادة الثانية

في تقرير مصيرها، والسيطرة على ثرواتها ومواردها، ولها الحق  لكافة الشعوب الحق -6

ن تواصل بحرية تنميتها االقتصادية أن تقرر بحرية اختيار نمط نظامها السياسي، وأفي 

 .واالجتماعية والثقافية

 .لكافة الشعوب الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية -0

هيونية واالحتالل والسيطرة األجنبية هي تحد للكرامة إن كافة أشكال العنصرية والص -2

اإلنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق األساسية للشعوب، ومن الواجب إدانة جميع 

 . ممارساتها والعمل على إزالتها

 .لكافة الشعوب الحق في مقاومة االحتالل األجنبي -2
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 المادة الثالثة
حق التمتع  واليتهان تكفل لكل شخص خاضع لتتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأ -6

رق أو اللون ـييز بسبب العـفي هذا الميثاق، دون تمالمنصوص عليها بالحقوق والحريات 

صل الوطني، أو ني، أو الرأي، أو الفكر، أو األـأو الجنس، أو اللغة أو المعتقد الدي

 .لعقليةاإلعاقة البدنية أو اأو أو الميالد، اعي، أو الثروة، ــاالجتم

تتخذ الدول األطراف في هذا الميثاق التدابير الالزمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع  -0

بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق، بما يكفل الحماية من جمـيع 

 .أشكال التمييز بأي سبب من األسباب المبينة في الفقرة السابقة

الكرامة اإلنسانية، والحقوق والواجبات ،فى ظل التمييز  الرجل والمرأة متساويان فى -2

اإليجابي الذي أقرته الشريعة اإلسالمية والشرائع السماوية األخرى والتشريعات 

وتتعهد تبعًا لذلك كل دولة طرف باتخاذ كافة التدابير . والمواثيق النافذة لصالح المرأة

ين النساء والرجال فى التمتع بجميع الالزمة لتأمين تكافؤ الفرص والمساواة الفعلية ب

 .الحقوق الواردة فى هذا الميثاق

 

 المادة الرابعة

في حاالت الطوارئ االستثنائية التي تهدد حياة األمة، والمعلن قيامها رسميًا، يجوز للدول  -6

األطراف في هذا الميثاق أن تتخذ، فى أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير ال تتقيد 

اللتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا الميثاق، بشرط أال تتنافى هذه التدابير مع فيها با

االلتزامات األخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي، وأال تنطوي على تمييز يكون 

 .سببه الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتماعي

المادة الخامسة، : وارئ االستثنائية مخالفة أحكام المواد التاليةال يجوز في حاالت الط -0

المادة الثامنة، المادة التاسعة، المادة العاشرة، المادة الثالثة عشرة، المادة الرابعة عشرة 

، المادة الخامسة عشرة، المادة الثامنة عشرة، المادة التاسعة عشرة، المادة )1(فقرة 

العشرون، المادة السابعة والعشرون، المادة الثامنة والعشرون، العشرون، المادة الثانية و

كما ال يجوز تعليق الضمانات القضائية الالزمة . المادة التاسعة والعشرون، المادة الثالثون

 .لحماية تلك الحقوق
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راف ــعلى أية دولة طرف في هذا الميثاق استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول األط -2

ن طريق األمين العام لجامعة الدول العربية باألحكام التي لم تتقيد بها األخرى فورًا ع

ي التاريخ الذي ُتنهي فيه عدم التقيد، أن تعلمها ـوعليها ف. وباألسباب التي دفعتها إلى ذلك

 .رى وبالطريقة ذاتهاـرة أخـبذلك م

 المادة الخامسة

 .حق مالزم لكل شخصالحق في الحياة  -6

 .تعسفًا من حياته أحد وال يجوز حرمانق ، يحمي القانون هذا الح -0

 

 المادة السادسة
ال يجوز الحكم بعقوبة اإلعدام إال في الجنايات بالغة الخطورة وفقًا للتشريعات 

النافذة وقت ارتكاب الجريمة وبمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة، ولكل 

 .ها بعقوبة أخفمحكوم عليه بعقوبة اإلعدام الحق في طلب العفو أو استبدال

 المادة السابعة
ال يجوز الحكم باإلعدام على أشخاص دون الثامنة عشرة عامًا ما لم تنص التشريعات  -6

 .النافذة وقت ارتكاب الجريمة على خالف ذلك

ال يجوز تنفيذ حكم اإلعدام في امرأة حامل حتى تضع حملها أو في أم مرضع إال بعد  -0

 .في كل األحوال ُتغلب مصلحة الرضيعانقضاء عامين على تاريخ الوالدة، و

 المادة الثامنة
يحظر تعذيب أي شخص بدنيا أو نفسيا أو معاملته معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة  -6

 .بالكرامة أو غير إنسانية

تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لواليتها من هذه الممارسات، وتتخذ التدابير  -0

رفات أو اإلسهام فيها جريمة يعاقب عليها ال الفعالة لمنع ذلك وتعد ممارسة هذه التص

كما تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض . تسقط بالتقادم

 .للتعذيب وتمتعه بحق رد االعتبار والتعويض
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 المادة التاسعة
شخص أو استغالل أعضائه دون رضائه  أيو علمية على أجراء تجارب طبية إال يجوز 

مع مراعاة الضوابط والقواعد األخالقية الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها،  وإدراكهالحر 

واإلنسانية والمهنية والتقيد باإلجراءات الطبية الكفيلة بضمان سالمته الشخصية وفقا للتشريعات 

 .وال يجوز بأي حال من األحوال االتجار باألعضاء البشرية. النافذة في كل دولة طرف

 المادة العاشرة
وال يجوز بأي حال . يحظر الرق واالتجار باألفراد في جميع صورهما وُيعاقب على ذلك -6

 .من األحوال االسترقاق واالستعباد

تحظر السخرة واالتجار باألفراد من أجل الدعارة أو االستغالل الجنسي أو استغالل  -0

 .دعارة الغير أو أي شكل آخر أو استغالل األطفال في النزاعات المسلحة

 ادة الحادية عشرةالم
 . جميع األشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحمايته دون تمييز

 المادة الثانية عشرة
ماية وتضمن الدول األطراف استقالل القضاء وح. جميع األشخاص متساوون أمام القضاء

خاضع شخص  التقاضي بدرجاته لكلكما تضمن حق . القضاة من أي تدخل أو ضغوط أو تهديدات

 .لواليتها

 المادة الثالثة عشرة
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة  -6

ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون، وذلك في مواجهة أية تهمة جزائية توجه إليه 

ين ماليًا اإلعانة العدلية أو للبت في حقوقه أو التزاماته، وتكفل كل دولة طرف لغير القادر

 .للدفاع عن حقوقهم

مع يحترم تتكون المحاكمة علنية إال في حاالت استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مج -0

 .الحريات وحقوق اإلنسان
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 المادة الرابعة عشرة

، وال يجوز توقيفه أو تفتيشه أو مان على شخصهاألفي لكل شخص الحق في الحرية و -6

 .وبغير سند قانونياعتقاله تعسفًا 

ينص عليها القانون واألحوال التي ألسباب لال يجوز حرمان أي شخص من حريته إال  -0

  .وطبقًا لإلجراء المقرر فيهسلفا 

يجب إبالغ كل شخص يتم توقيفه ، بلغة يفهمها،  بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه، كما  -2

 .االتصال بذويه يجب إخطاره فورا بالتهمة أو التهم الموجهة إليه، وله حق

لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الطلب في العرض على الفحص  -2

 .الطبي، ويجب إبالغه بذلك

حد الموظفين أحد القضاة أو دون تأخير أمام أ بتهمة جزائيةيقدم الموقوف أو المعتقل  -5

ولة أو يفرج يجب أن يحاكم خالل مهلة معقنونًا بمباشرة وظائف قضائية، واالمخولين ق

وفي كل األحوال . وره المحاكمةضاإلفراج عنه بضمانات تكفل حيكون ويمكن أن . عنه

 .ال يجوز أن يكون الحبس االحتياطي هو القاعدة العامة

حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل لكل شخص  -1

 . توقيفه أو اعتقاله غير قانونيكان إذا  دون إبطاء في قانونية ذلك، و تأمر باإلفراج عنه

و غير قانوني الحق في الحصول على أضحية توقيف أو اعتقال تعسفي كان لكل شخص  -7

 .تعويض

 المادة الخامسة عشرة
 ويطبق في جميع األحوال القانون األصلحال جريمة وال عقوبة إال بنص تشريعي سابق، 

  .للمتهم

 المادة السادسة عشرة
حتى تثبت إدانته بحكم بات وفقا للقانون، على أن يتمتع خالل إجراءات  كل متهم برئ

 :بالضمانات الدنيا التاليةالتحقيق والمحاكمة 

 .إخطاره فورًا بالتفصيل وبلغة يفهمها بالتهم الموجهة إليه -6

 .إعطاؤه الوقت والتسهيالت الكافية إلعداد دفاعه والسماح له باالتصال بذويه -0
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 ضوريًا أمام قاضيه الطبيعي وحقه في الدفاع عن نفسه شخصيًا أوحقه في أن يحاكم  ح -2

 .بواسطة محام يختاره بنفسه ويتصل به بحرية وفي سرية

إذا اقتضت  وأحقه في االستعانة مجانا بمحام يدافع عنه إذا تعذر عليه القيام بذلك بنفسه  -2

في االستعانة بمترجم  مصلحة العدالة ذلك، وحقه إذا كان ال يفهم أو ال يتكلم لغة المحكمة

 .بدون مقابل

ار شهود النفي ضوحقه في استح ،حقه في أن يناقش شهود االتهام بنفسه أو بواسطة دفاعه -5

 .ار شهود االتهامضبالشروط المطبقة في استح

 . حقه في أن ال يجبر على الشهادة ضد نفسه أو أن يعترف بالذنب -1

 .   أعلىقضائية لقانون أمام درجة جريمة، في الطعن وفقا لارتكاب حقه، إذا أدين ب -7

 .وفي  جميع األحوال للمتهم الحق في أن تحترم سالمته الشخصية وحياته الخاصة -8

 المادة السابعة عشرة
للطفل المعرض لألخطار أو الجانح الذي تعلقت به  بوجه خاصتكفل كل دولة طرف 

المحاكمة وتنفيذ األحكام، نظام قضائي خاص باألحداث في جميع أطوار التتبع وتهمة، الحق في 

وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتيسر تأهيله وإعادة إدماجه وقيامه بدور بناء 

  .في المجتمع

 المادة الثامنة عشرة
  . ال يجوز حبس شخص ثبت قضائيا إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي

 

 المادة التاسعة عشرة
ن أعن نفس الجرم مرتين، ولمن تتخذ ضده هذه اإلجراءات   ال تجوز محاكمة شخص -6

 .يطعن في شرعيتها ويطلب اإلفراج عنه

 لحقت كم بات الحق في التعويض عن األضرار التيـت براءته بموجب حـلكل متهم ثبت -0

 .به

 المادة العشرون
ة جميع األشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم الكرامة المتأصليعامل  -6

 .في اإلنسان

 .ويعاملون معاملة تتفق مع كونهم غير مدانين يفصل المتهمون عن المدانين -0
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 .يراعى في نظام السجون أن يهدف إلى إصالح المسجونين وإعادة تأهيلهم اجتماعيا -2

 المادة الحادية والعشرون
ال يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، للتدخل في خصوصياته  -6

 .ن أسرته أو بيته أو مراسالته أو لتشهير يمس شرفه أو سمعتهأو شؤو

 .من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس -0

 المادة الثانية والعشرون
 .القانونية تهشخصيلكل شخص الحق في أن ُيعترف له ب

 المادة الثالثة والعشرون
فير سبيل فّعال للتظلم ألي شخص تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل تو

انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الميثاق، حتى لو صدر هذا االنتهاك من 

 . أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية

 

 المادة الرابعة والعشرون
 -:لكل مواطن الحق في 

 .حرية الممارسة السياسية -6

 .  بواسطة ممثلين ُيختارون بحرية المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو -0

ترشيح نفسه أو اختيار من يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المساواة بين جميع  -2

 . المواطنين بحيث تضمن التعبير الحر عن إرادة المواطن

أن تتاح له على قدم المساواة مع الجميع فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده على أساس  -2

 .تكافؤ الفرص

 .ة تكوين الجمعيات مع اآلخرين واالنضمام إليهاحري -5

 . حرية االجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية -1

والتي  ،ال يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون -7

تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق اإلنسان، لصيانة األمن الوطني أو 

أو السالمة العامة أو الصحة العامة أو اآلداب العامة أو لحماية حقوق الغير  النظام العام

 .وحرياتهم
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 مادة الخامسة والعشرونال
ال يجوز حرمان األشخاص المنتمين لألقليات من التمتع بثقافاتها واستخدام لغتها 

 . وممارسة تعاليم دينها وينظم القانون التمتع بهذه الحقوق

 عشرونالمادة السادسة وال
حرية التنقل واختيار مكان اإلقامة يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف لكل شخص  -6

 .في أية جهة من هذا اإلقليم في حدود التشريعات النافذة

ال يجوز ألية دولة طرف إبعاد أي شخص ال يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية  -0

د تمكينه من عرض تظلمه على على أراضيها إال بموجب قرار صادر وفقًا للقانون وبع

الجهة المختصة، ما لم تحتم دواعي األمن الوطني خالف ذلك، وفي كل األحوال يمنع 

 .اإلبعاد الجماعي

 المادة السابعة والعشرون
بلد، بما في ذلك  يشخص من مغادرة أ أيال يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع  -6

 .و إلزامه باإلقامة في هذا البلدبلده، أو فرض حظر على إقامته في أية جهة، أ

 .شخص من بلده أو منعه من العودة إليه يال يجوز نفي أ -0

 المادة الثامنة والعشرون
من االضطهاد، وال ينتفع  ًالكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر هرب

 .ئين السياسيينبهذا الحق من يجري تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام، وال يجوز تسليم الالج

 المادة التاسعة والعشرون
شخص بشكل تعسفي أو  أيعن  هاال يجوز إسقاطلكل شخص الحق في التمتع بجنسية، و -6

 .غير قانوني

للدول األطراف أن تتخذ اإلجراءات التي تراها مناسبة وبما يتفق مع تشريعاتها الداخلية  -0

ألم مع مراعاة مصلحة الطفل الخاصة بالجنسية، في تمكين األطفال من اكتساب جنسية ا

 .في كل األحوال

، مع مراعاة اإلجراءات القانونية الداخلية أخرىفي اكتساب جنسية  الشخص ينكر حقال  -2

 .لبلده
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 المادة الثالثون
لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، وال يجوز فرض أية قيود عليها إال بما  -6

 .ينص عليه التشريع النافذ

إخضاع حرية اإلنسان في إظهار دينه أو معتقده  أو ممارسة شعائره الدينية ال يجوز  -0

بمفرده أو مع غيره إال للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية فى مجتمع 

متسامح يحترم الحريات وحقوق اإلنسان، لحماية السالمة العامة أو النظام العام أو الصحة 

 .أو لحماية حقوق اآلخرين وحرياتهم األساسيةالعامة أو اآلداب العامة، 

 .لآلباء أو األوصياء حرية تأمين تربية أوالدهم دينيًا وخلقيًا -2

 المادة الحادية والثالثون
حق الملكية الخاصة مكفول لكل شخص، ويحظر في جميع األحوال مصادرة أمواله كلها 

 .أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية

 لثالثونالمادة الثانية وا
يضمن هذا الميثاق الحق في اإلعالم وحرية الرأي و التعبير، وكذلك الحق في استقاء  -6

ودونما اعتبار للحدود  ،األنباء و األفكار و تلقيها ونقلها إلى اآلخرين بأي وسيلة

 .الجغرافية

وال تخضع إال  ،تمارس هذه الحقوق و الحريات في إطار المقومات األساسية للمجتمع -0

التي يفرضها احترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم أو حماية األمن الوطني أو النظام للقيود 

 .العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة

 المادة الثالثة والثالثون
للمجتمع، والزواج بين الرجل والمرأة أساس  األسرة هي الوحدة الطبيعية واألساسية -6

تكوينها وللرجل والمرأة ابتداء من بلوغ سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق 

كامال ال إكراه فيه  ءشروط وأركان الزواج، وال ينعقد الزواج اال برضا الطرفين رضا

اج وخالل قيامه وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزو

 .ولدى انحالله

وحماية األفراد داخلها وحظر تكفل الدولة والمجتمع حماية األسرة وتقوية أواصرها  -0

كما . مختلف أشكال العنف وإساءة المعاملة بين أعضائها، وبخاصة ضد المرأة والطفل
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والرعاية  تكفل لألمومة والطفولة والشيخوخة وذوي االحتياجات الخاصة الحماية

 .كبر فرص التنمية البدنية والعقليةأزمتين وتكفل أيضًا للناشئين والشباب الال

تتخذ الدول األطراف كل التدابير التشريعية واإلدارية والقضائية لضمان حماية الطفل  -2

وبقائه ونمائه ورفاهه في جو من الحرية والكرامة واعتبار مصلحته الُفضلى المعيار 

في شأنه في جميع األحوال ، وسواء كان معرضًا لالنحراف األساسي لكل التدابير المتخذة 

 .أو جانحًا

تتخذ الدول األطراف كل التدابير الضرورية لضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية  -2

 .وبخاصة الشباب

 المادة الرابعة والثالثون
 العمل حق طبيعي لكل مواطن، وتعمل الدولة على توفير فرص العمل قدر اإلمكان ألكبر -6

ضمان اإلنتاج وحرية العمل وتكافؤ الفرص، ودون أي مع ، يهعدد ممكن من المقبلين عل

اللغة أو الرأي  نوع من أنواع التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو

أي اإلعاقة أو أو األصل االجتماعي أو الوطني السياسي أو االنتماء النقابي أو األصل 

 .وضع آخر

، تؤمن الحصول على أجر التمتع بشروط عمل عادلة ومرضيةفي الحق  عاملكل ل -0

 ةتحديد ساعات العمل والّراح مناسب لتغطية مطالب الحياة األساسية له وألسرته، وتكفل

واإلجازات المدفوعة األجر، وقواعد حفظ الصّحة والّسالمة المهنّية، وحماية الّنساء 

 .العملأثناء  ذوي اإلعاقاتواألطفال واألشخاص 

تعترف الدول األطراف بحق الطفل في حمايته من االستغالل االقتصادي ومن أداء أي  -2

عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون مضرًا بصحته 

ولهذا الغرض، ومع . أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو االجتماعي

صكوك الدولية األخرى ذات الصلة، تقوم الدول األطراف بوجه خاص بما مراعاة أحكام ال

 :يلي

 .تحديد سن أدنى لاللتحاق بالعمل -أ 

 .وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه -ب

 .فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان إنفاذ هذه األحكام بفعالية -ج
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فادة الفعلية من التدريب والتكوين ال يجوز التمييز بين الرجل والمرأة في حق االست -2

 .والتشغيل وحماية العمل واألجور عند تساوي قيمة ونوعية العمل

على كل دولة طرف أن تضمن الحماية الضرورية للعمال الوافدين إليها طبقًا للتشريعات  -5

 .النافذة

 المادة الخامسة والثالثون
هنية واالنضمام إليها ، وحرية لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات أو النقابات الم -6

 .ممارسة العمل النقابي من أجل حماية مصالحه

ال يجوز فرض أي من القيود على ممارسة هذه الحقوق والحريات إال تلك التي ينص  -0

عليها التشريع النافذ وتشكل تدابير ضرورية لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة أو 

لعامة أو اآلداب العامة ، أو حماية حقوق اآلخرين النظام العام، أو حماية الصحة ا

 .وحرياتهم

 .تكفل كل دولة طرف الحق في اإلضراب في الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ -2

 

 المادة السادسة والثالثون
الضمان االجتماعي، بما في ذلك التأمين تضمن الدول األطراف حق كل مواطن في 

 .االجتماعي

 لثالثونالمادة السابعة وا
ن تضع أوعلى جميع الدول  ،األساسيةالتنمية هو حق من حقوق اإلنسان  يالحق ف

وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن . السياسات اإلنمائية والتدابير الالزمة لضمان هذا الحق

والتعاون فيما بينها وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية 

تحقيق التنمية والتمتع  يوبموجب هذا الحق فلكل مواطن المشاركة واإلسهام ف. افية وسياسيةوثق

 .بمزاياها وثمارها

 المادة الثامنة والثالثون
مستوى معيشي كاف له وألسرته يوفر الرفاه والعيش الكريم من  يلكل شخص الحق ف

ول األطراف اتخاذ التدابير وعلى الد. غذاء وكساء ومسكن وخدمات، وله الحق في بيئة سليمة

 .الالزمة وفقًا إلمكانياتها إلنفاذ هذه الحقوق
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 المادة التاسعة والثالثون
تقر الدول األطراف بحق كل فرد في المجتمع في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية  -1

والعقلية يمكن بلوغه، وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية 

 . لى مرافق عالج األمراض دون أي نوع من أنواع التمييزاألساسية، وع

 :تشمل الخطوات التي تتخذها الدول األطراف التدابير التالية -4

تطوير الرعاية الصحية األولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي  -أ 

 .تقدم هذه الخدمات بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع االقتصادي

 .بما يكفل خفض الوفيات وعالجيًا لى مكافحة األمراض وقائيًاالعمل ع -ب 

 . نشر الوعي والتثقيف الصحي -ج 

 .مكافحة الممارسات التقليدية الضارة بصحة الفرد -د 

 .توفير الغذاء األساسي ومياه الشرب النقية لكل فرد -هـ

 .مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي- و 

  .والمؤثرات العقلية والتدخين والمواد الضارة بالصحة مكافحة المخدرات  -ز 

 المادة األربعون
تلتزم الدول األطراف بتوفير الحياة الكريمة، لذوي اإلعاقات النفسية أو الجسدية والتي  -6

 .تكفل لهم كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم وتيسير مشاركتهم الفعلية في المجتمع

ات االجتماعية مجانا لجميع ذوي اإلعاقات، كما توفر الدعم توفر الدول األطراف الخدم -0

كما تقوم بكل ما . المادي للمحتاج من هؤالء األشخاص وأسرهم أو لألسر التي ترعاهم

وفي جميع األحوال تراعى المصلحة الُفضلى . يلزم لتجنب إيوائهم في مؤسسات الرعاية

 .للشخص المعاق

الزمة للحد من اإلعاقات بكل السبل الممكنة، بما فيها تتخذ الدول األطراف كل التدابير ال -2

 . برامج الصحة الوقائية ونشر الوعي والتثقيف

توفر الدول األطراف كل الخدمات التعليمية المناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقات، آخذة  -2

بعين االعتبار أهمية الدمج في النظام التعليمي، وأهمية التدريب، والتأهيل المهني، 

 .د لممارسة العمل، وتوفير العمل المناسب في القطاع الحكومي أو الخاصواإلعدا

توفر الدول األطراف كل الخدمات الصحية المناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقات، بما فيها  -5

 .إعادة التأهيل لدمجهم في المجتمع
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تمكن الدول األطراف األشخاص ذوي اإلعاقات من استخدام جميع مرافق الخدمة العامة  -1

 .  اصةوالخ

 المادة الحادية واألربعون
 .التعليم يولكل شخص الحق فواجب على الدولة، محو األمية التزام  -6

تضمن الدول األطراف لمواطنيها مجانية التعليم على األقل في مرحلتيه االبتدائية  -0

ويكون التعليم االبتدائي إلزاميًا ومتاحا بمختلف مراحله وأنواعه للجميع دون . واألساسية

 .يزتمي

تتخذ الدول األطراف في جميع الميادين كل التدابير المناسبة لتحقيق الشراكة بين الرجل  -2

 .والمرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية

تضمن الدول األطراف توفير تعليم يستهدف التنمية الكاملة لشخصية اإلنسان وتعزيز  -2

 . احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية

األطراف على دمج مبادئ حقوق اإلنسان والحريات األساسية في المناهج  تعمل الدول -5

 .واألنشطة التعليمية وبرامج التربية والتكوين والتدريب الرسمية وغير الرسمية

تضمن الدول األطراف وضع اآلليات الكفيلة بتحقيق التعلم المستمر مدى الحياة لكل  -1

 .المواطنين، ووضع خطة وطنية لتعليم الكبار

 المادة الثانية واألربعون
 .لكل شخص حق المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته -6

تعهد الدول األطراف باحترام حرية البحث العلمي والنشاط المبدع، وتكفل حماية  -0

 . المصالح المعنوية والمادية الناتجة عن اإلنتاج العلمي أو األدبي أو الفني

ى الدول األطراف للعمل المشترك وتعزيز التعاون فيما بينها على كل األصعدة تسع -2

وبمشاركة كاملة ألهل الثقافة واإلبداع ومنظماتهم من أجل تطوير البرامج العلمية 

 .والترفيهية والثقافية والفنية وتنفيذها
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 المادة الثالثة واألربعون
و ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها ال يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله على نح

القوانين الداخلية للدول األطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية واإلقليمية 

لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها أو أقرتها بما فيها حقوق المرأة والطفل واألشخاص المنتميين 

 .إلى األقليات

 المادة الرابعة واألربعون
تعهد الدول األطراف بأن تتخذ طبقا إلجراءاتها الدستورية وألحكام هذا الميثاق ما يكون ت

 . ضروريًا إلعمال الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية أو غير تشريعية

 المادة الخامسة واألربعون
بعد  يشار إليها فيما" لجنة حقوق اإلنسان العربية " تنشأ بموجب هذا الميثاق  لجنة تسمى -6

وتتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول األطراف في هذا الميثاق ". اللجنة"باسم 

 .باالقتراع السري

تؤلف اللجنة من مواطني الدول األطراف في هذا الميثاق، ويشترط في المرشحين  -0

ة العالية في مجال عملها، على أن ءوية اللجنة أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاـلعض

 .للجنة بصفتهم الشخصية وبكل تجرد ونزاهةيعمل أعضاء ا

ال يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف، ويجوز إعادة  -2

 . انتخابه مرة واحدة فقط ويراعى مبدأ التداول

ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات على أن تنتهي والية ثالثة من األعضاء المنتخبين  -2

 . مرة بعد عامين ويحددون عن طريق القرعةفي االنتخاب ألول 

يطلب األمين العام لجامعة الدول العربية من الدول األطراف تقديم مرشحيها قبل ستة  -5

ويبلغ . وتقوم الدول األطراف بذلك في غضون ثالثة أشهر. أشهر من موعد االنتخابات

تخاب أعضاء األمين العام الدول األطراف بقائمة المرشحين قبل شهرين من موعد ان

وإذا . وينتخب لعضوية اللجنة من يحصل على أعلى نسبة من أصوات الحاضرين. اللجنة

كان عدد الحاصلين على أعلى األصوات أكثر من العدد المطلوب بسبب التساوي في 

وإذا تساوت . عاد االنتخاب بين المتساوين مرة أخرىاألصوات بين أكثر من مرشح، ُي

ويجرى االنتخاب . األعضاء المطلوبون عن طريق القرعة األصوات يختار العضو أو

 .ألول مرة لعضوية اللجنة في موعد ال يقل عن ستة أشهر من دخول الميثاق حيز النفاذ
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يدعو األمين العام الدول األطراف الجتماع يخصص النتخابات أعضاء اللجنة، ويعقد في  -1

د االجتماع بحضور أغلبية الدول ويعد النصاب مكتمال النعقا. مقر جامعة الدول العربية

وإذا لم يكتمل النصاب يدعو األمين العام إلى اجتماع آخر، وينعقد بحضور ما . األطراف

ال يقل عن ثلث الدول األطراف، وإذا لم يكتمل النصاب في هذا االجتماع يدعو األمين 

 .العام إلى اجتماع ثالث ينعقد بأي عدد من الحاضرين فيه من الدول األطراف

 

يدعو األمين العام اللجنة لعقد اجتماعها األول ، وتنتخب خالله رئيسا لها من بين أعضائها  -7

لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة، وتضع اللجنة ضوابط عملها وأسلوب 

. وتعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر األمانة العامة بجامعة الدول العربية. ودورية اجتماعاتها

 .ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي بلد طرف في هذا الميثاق بناء على دعوة منه

 المادة السادسة واألربعون

يعلن األمين العام عن المقاعد الشاغرة بعد إخطاره من قبل رئيس اللجنة في الحاالت  -6

 :اآلتية

 .الوفاة   -أ 

 .االستقالة  -ب

عن االضطالع  -ها اآلخرينئضابإجماع رأى أع -إذا انقطع عضو في اللجنة   –ج

 .بوظائفه بدون تقديم عذر مقبول وبسبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت

وكانت والية العضو الذي يجب استبداله ال ( 6)إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للفقرة  -0

تنقضي خالل األشهر الستة التي تلي إعالن شغور مقعده، يقوم األمين العام لجامعة الدول 

ة بإبالغ ذلك إلى الدول األطراف في هذا الميثاق، التي يجوز لها، خالل مهلة العربي

 .من أجل ملء المقعد الشاغر(  الخامسة واألربعين)شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 

يضع األمين العام لجامعة الدول العربية قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو،  -2

وإذ ذاك يجرى . ذه القائمة إلى الدول األطراف في هذا الميثاقبالترتيب األبجدي، ويبلغ ه

 .االنتخاب الالزم لملء المقعد الشاغر طبقا لألحكام الخاصة بذلك

يتولى مهام العضوية ( 6)كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد أعلن شغوره طبقا للفقرة  -2

في اللجنة بمقتضى فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة والية العضو الذي شغر مقعده 

 .  أحكام تلك الفقرة

-23-
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يوفر األمين العام ضمن ميزانية جامعة الدول العربية ما يلزم من موارد مالية وموظفين  -5

ومرافق لقيام اللجنة بعملها بصورة فعالة ويعامل خبراء اللجنة فيما يتعلق بالمكافأة وتغطية  

 .  المصاريف معاملة خبراء األمانة العامة 

 سابعة واألربعونالمادة ال

تتعهد الدول األطراف بأن تضمن ألعضاء اللجنة الحصانات الالزمة والضرورية 

لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو أي تتبعات 

 .قضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة

 

 واألربعون المادة الثامنة

تتعهد الدول األطراف بتقديم تقارير بشأن التدابير التي اتخذتها إلعمال الحقوق والحريات  -6

ويتولى األمين العام  .المنصوص عليها في هذا الميثاق، وبيان التقدم المحرز للتمتع بها

 .لجامعة الدول العربية بعد تسلمه التقارير إحالتها إلى اللجنة للنظر فيها 

دول األطراف بتقديم التقرير األول إلى اللجنة خالل سنة من تاريخ دخول الميثاق تقوم ال -0

ويجوز للجنة أن . حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف، وتقريرًا دوريًا كل ثالثة أعوام

 .تطلب من الدول األطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الميثاق

بحضور من يمثل ( 0)األطراف وفقًا للفقرة تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول  -2

 .الدولة المعنية لمناقشة التقرير

تناقش اللجنة التقرير وتبدي مالحظاتها وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقًا ألهداف  -2

 .الميثاق

تحيل اللجنة تقريرًا سنويًا يتضمن مالحظاتها وتوصياتها إلى مجلس الجامعة عن طريق  -5

 .األمين العام

ر تقارير اللجنة ومالحظاتها الختامية وتوصياتها وثائق علنية تعمل اللجنة على نشرها تعتب -1

 .على نطاق واسع

 -24-
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 المادة التاسعة واألربعون

 - بعد موافقة مجلس الجامعة عليه -يعرض األمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميثاق  -6

 .إليه أو االنضمامعليه على الدول األعضاء للتوقيع والتصديق 

يدخل هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة لدى  -0

 .األمانة العامة لجامعة الدول العربية

بعد شهرين من تاريخ  - بعد دخوله حيز النفاذ -يصبح هذا الميثاق نافذًا بالنسبة لكل دولة  -2

 .مةإيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى األمانة العا

 .يقوم األمين العام بإخطار الدول األعضاء بإيداع وثيقة التصديق أو االنضمام -2

 المادة الخمسون

دولة طرف، بواسطة األمين العام تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق،  ةيمكن ألي

ي وبعد تعميم هذه التعديالت على الدول األعضاء يدعو األمين العام الدول األطراف للنظر ف

 .التعديالت المقترحة إلقرارها قبل عرضها على مجلس الجامعة العتمادها

 المادة الحادية والخمسون

يبدأ نفاذ التعديالت بالنسبة للدول األطراف التي صدقت عليها بعد اكتمال تصديق ثلثي 

 .الدول األطراف على التعديالت

 المادة الثانية والخمسون

حق إضافية اختيارية لهذا الميثاق ويتخذ في إقرارها دولة طرف أن تقترح مال ةيمكن ألي

 .اإلجراءات التي تتبع في إقرار تعديالت الميثاق

 المادة الثالثة والخمسون

عند توقيع هذا الميثاق أو عند إيداع وثائق التصديق عليه أو االنضمام  -دولة  ةيجوز ألي -6

هذا التحفظ مع هدف الميثاق  مادة في الميثاق، على أال يتعارض ةأن تتحفظ على أي -إليه

 .وغرضه األساسي

-25-
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من هذه المادة، أن ( 6)دولة طرف أبدت تحفظًا وفقًا للفقرة  ةألي -في أي وقت  -يجوز  -0

 .تسحب هذا التحفظ بإرسال إشعار إلى األمين العام لجامعة الدول العربية

 .حبهايقوم األمين العام بإشعار الدول األعضاء بالتحفظات المبداة وبطلبات س -2

 التوقيعات
 ةاألردنية الهاشمي ةالمملك عن

 عن دولة اإلمارات العربية المتحدة

 عن مملكة البحرين

 عن الجمهورية التونسية

 عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 عن جمهورية جيبوتي

 عن المملكة العربية السعودية

 عن جمهورية السودان

 عن الجمهورية العربية السورية

 جمهورية الصومال عن

 عن جمهورية العراق

 عن سلطنة ُعمان

 عن دولة فلسطين

 عن دولة قطر

 عن جمهورية القمر المتحدة

 عن دولة الكويت

 عن الجمهورية اللبنانية

 عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

 عن جمهورية مصر العربية

 عن المملكة المغربية

 المية الموريتانيةعن الجمهورية اإلس

 عن الجمهورية اليمنية

 

 -26-
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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم ٢٠٢٣/١٧

مبنـــــح اجلن�سيـــــــة العمانيـــــة

�سلطـان عمـان نحـن هيثــم بــن طــارق  

بعد األطالع على النظام األأ�سا�سي للدولة،

وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2014/38،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

ر�سمنـــا مبـــا هــــو اآت

املــادة األأولــــــى

متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة اأ�سماوؤهم فــي القائمــة املرفقــــة.

املــادة الثانيـــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية، ويعمل بـه مــن تاريــخ �ســدوره.

�سـدر فـي: ٢٨ من �سعبــــــــــــــان �سنـة ١٤٤٤هـ

املـوافــــق: ٢١ من مــــــــــــــــار�س �سنـة ٢٠٢٣م

 هيثــم بن طــارق

�ســـلطان عـمـــان
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قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 

األ�ســـــــــــــمم

اأحمـــــــــــد ديـــــــــــن حممـــــــــــــد اآدم البلو�ســـــــــــــــي1

اأحمـــــــــــــــــــــــــــــــد عبداللــــــــــــــــــــــــه اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد2

اأحمـــــــــــد نا�ســــــــــــر حبيـــــــــــــــــب البلو�ســــــــــــــــــــي3

اأحمـــــــــــــد ن�ســـــــيـــــــر اأحمــــــــــــــد البلو�ســـــــــــــــــــــي4

اأرم جــــــــــــــــــل حممــــــــــــــــــــــــــــــــــد رم�ســـــــــــــــــــــــــــــان5

اأ�سامة عطاء اللـه حممد �سديق البلو�ســــــــــي6

اأ�سامة حممد اأيوب بري حممد البلو�ســـــــــــــــي7

اأ�ســـــــــــــــل بـــــــــــالج فيـــــــــــــر بخــــــــــــ�ش البلو�ســـــــي8

اأ�سلــــــــــــــم بـــــــــــالج فيـــــــــــــر بخـــــ�ش البلو�ســــــــــي9

اأ�سماء حبيب عبداللـه حممود اجليالنـــــــــــي10

اأ�سمـــــــــــاء وجــــــــــــداد داد حممـــــــد البلو�سيـــــــــــة11

اآ�سيــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــول حممــــــــــــــــــد حممــــــــــــــــــــــــد12

اآ�سيـــــــا داد رحمـــــــــــــــن دور حممــــد البلو�سيــــــة13

اآ�سيـــــــا غالم علي حاجي حممد البلو�سيــــــــــــة14

اأ�ســـــــرات بيجـــــــم �سيخ اأحمد �سيخ مدهــــــــــــــــار15

اأ�سيــــــــــــل عبدالوهــــــــــاب مــــــــــراد البلو�ســـــــــــــي16

اأجمـــــــــــــد بـــــــــــالج فيـــــــــــــر بخـــــ�ش البلو�ســـــــي17

اأمينة بيجم مري لياقت هيوميان علي خــــان18

اأمينـــــــه اأحمـــــــد حممــد م�سخفــــــي بلحـــــــــــاف19

اأنفــــــــــــال عبدالوهــــــــــــاب مـــــــــــــراد البلو�سيــــــــة20
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تابع: قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 

األ�ســـــــــــــمم

اأنـــــــوار بي �سيــــد بندلــــي �سيد حمبوب بندلـــــي21

اأنيــــــــــــــــــــــــــــــال عبــــداملجيــــــــــــــــــــــــــــد حممــــــــــــــــــــــــــد22

اإميــــــــان كونهــــــــــي حمـــــــــــي الديــــــــــــن كونهــــــــــي23

اإيــــمـــــــــــان وجـــــــــــداد داد حممـــــــــــد البلو�سيــــــــــــة24

اأميـــــــــن عبدالـــــــروؤوف اإبراهيــــــــــم اخلالـــــــــــــدي25

اأميــــــــن كونهــــــــــي حمـــــــــــي الديـــــــــــــن كونهـــــــــــي26

بارفــــني حممــــد مــــراد قادر بخ�ش البلو�سيــــــــــة27

با�ســــــــط رحيــــــــــــم بخـــــــ�ش �سمــــــــــا البلو�ســـــــــــــــــي28

با�سمــــــــة رحيــــــــــــم بخـــــــــــ�ش �سمــــــــــــــا البلو�ســــــــي29

بثينــــــــة عبدال�ســــالم عبدالعزيــــــــــز البلو�سيــــــــــة30

بــــدران بن فهــــد بن بــــري بن بــــدران النعيمــــي31

بدريــــــة بنــت بـــــــري بــــن بــــــدران بــــن حمـــــدان32

برفــــني بيجــــم حمــــمد �سردار حممـــد ح�سيـــــن33

بلقيــــ�ش حممــــد اأيــــوب بري حممد البلو�سيــــــــة34

بيانكــــــــــا الك�سنــــدر �ســــارانتـــــو�ش زالوميـــــــــــــ�ش35

تركــــــــي حممــــد عبداللــــه �سالـــــــم عميــــــــــــــــــــرة36

جابــــــــــــر عبدالعزيــــــــــــــز اأحمـــــــــــــد الزدجالــــــــــــــي37

جا�ســــــــــم عبدالعزيــــــــــــــز اأحمـــــــــــــد الزدجالــــــــــي38

جاويــــــــد عبداللـــــه حاجــــي �ساكــــــــر البلو�ســــــــي39

جاويــــد علــــي بخــــ�ش حممــــد ب�سل البلو�ســـــــــي40
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جـــــــل �سينـــــــا حممـــــــد اأنور كرمي بخــــــــــــــــ�ش 41

جل�ســـــــوم مـــــــراد بخ�ش رجب البلو�سيــــــــــــــــة42

جليـــــــل حممد يو�سف عبدالعزيز البلو�ســـــي43

جمـــــــال ديــــــــــــن حممـــــــــــــــد اآدم البلو�ســــــــــــي44

جمانة موىل بخ�ش نبي بخ�ش البلو�سيــــــــــة45

جميـــــــل موىل بخ�ش نبي بخ�ش البلو�ســــــــي46

جـــــــــــــــــــــــول ن�ســـــــــــــــاء فقيــــــــــــــــر حممـــــــــــــــــــــــد47

ح�ســــــــــــن حنيــــــــــــــف حممــــــــــــــــد البلو�ســـــــــــــي48

ح�سناء علي بخـــ�ش حممد ب�سل البلو�سيـــــة49

ح�سيــــــــــن حنيــــــــــــــف حممــــــــــــــــد البلو�ســــــي50

حفيــــــــظ عبداحلميــــد حممــــــد البلو�ســـــي51

حفيظـــــــــــــة غـــــــــــــالم حيــــــــــــدر البلو�سيــــــــة52

حليمـــــــة بـــــــي حممد غـــو�ش �سيـــخ ح�سيــــــن53

حليمــــــــــــــــــــــــة حميديــــــــــــــــــن عبدالرحيــــــــــــم54

حميــــــــــــــــــد را�ســــــــــــــد حممــــــــد البلو�ســـــــــــي55

حنــــــــان خالـــــــــــــد قحطــــــــــــــان بــــــــن بريـــــــك56

حنــــــــــــــــان حممـــــــــــــــــد اأحمــــــــــــــــد فكـــــــــــــــــادي57

خديجــــــــــــــــة اأحمــــــــــــــــــد مبـــــــــــــــــــــــــارك اأوزاز58

خديجــــــــة اومـــــــا ميـــــــــــــــرا ليبـــــــي اأدم بـــــــاوا 59

خديجــــــــــــــــــــــــــة م�سعــــــــــــــــــــــــــود علــــــــــــــــــــــــــــــــي60
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خلــــــــود حممــــــــد �سعــــــــد حممد درى الزهــــــراوي61

خليــــــــل غــــــــالم حممــــــــد داد حممــــــــد البلو�ســــــــــي62

خليــــــــل حممــــــــد يو�ســــــــف عبدالعزيز البلو�ســــــــــي63

دألل حممــــــــــــــــد علـــــــــي عبدالبا�ســــــط الدقــــــــــــــــــر64

را�سيـــــــــــــــــــــــة عبـــــداللـــــــــــــــــه �سالـــــــــــــم الغزالــــــــــــــــي65

رانيـــــــــــــا عبـــــــــــــدال�ســــــــــــالم هـــــــــــــالل العقايلـــــــــــــــــه66

رجينــــــــا بنت فهــــــــد بن بري بن بــدران النعيميــــة67

رحمــــــت اللـــــــــه حممــــــــــد يو�ســـــــف عـــبدالعزيــــــــــز68

رحمــــــــــــــــــــه عزيـــــــــــــــــم �ساهــــــــــــــــــــــــو الرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــد69

رداء حممــــــــــــــــــــــــــــد اأختـــــــــــــــــــــــــــــــــر البلو�سيـــــــــــــــــــــــــة70

ر�سمــــــا بيجـــــــــم �سوفــــــــي حممــــــــد عبــــد ال�سليـــــم71

ر�سوانــــــــة بيجــــــم ميـــــر حممــــــــد علــــــــــي حممـــــــد72

ر�سيــــــــــــــــــــــــــة حممــــــــــــــــــــــــد خاجـــــــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــــــــــــك73

رنــــــــاد بنت فهــــــــد بن بــــــــري بن بدران النعيميــــــــة74

رنــــــــــــــــاد اأحمــــــــــــــــد فقيــــــــــــــــــــر حممــــــــد البلو�سيـــــــة75

روان حممــــــــــــــــــــــــــــــــد اأحمــــــــــــــــــــــــد البطا�سيـــــــــــــــــــــــــــة76

روز جـــــــــان ميــــــر مــــــــوأل بخـــــــــ�ش حيـــــــــاة خـــــــــــان77

ريــــــــــــــــا�ش �ســــــــــــــــــار �سامبيـــــــــــــــه غـــــازي البلو�ســـــي78

رميــــــــــــــــه �سفــــــــــاء م�سطفــــــــــى قــــــــــــادر ال�سيـــــــــخ79

رئي�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يو�ســـــــــــــــــــــــــــــــف80
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زاهــــــــدة ب�ســــــــري اأحمــد ف�ســــــل البلو�سيــــــــــة81

زبيــــــــدة بيجـــــــــــم علـــــــــــــــي �سيـــــــــــــــخ يو�ســــــف82

زبيـــــــــــدة عبدالعزيـــــز اأحمــــد الزدجالـــــــــــــــــي83

زبيــــــــدة عبدالغفــور عبـــــداللــــــــه البلو�سيـــــــة84

زبيـــر حممد رحيم �سري حممد البلو�ســــــــي85

زليخان �سري حممد جان حممد البلو�سيــــة86

زهــــــــــــــــــــــراء خالــــــــــــــد ح�ســـــــــــــــــون فريــــــــــــــــــد87

زهــــــــــــرة �سفـــــــــــــــر خـــــــــــــان نــــــــــــــور الديـــــــن88

زينــــــــــــــــــــــــــــــب د�سوقـــــــــــــــــي عبــــــــدالفتــــــــــــــــاح89

زينــــــــت كريــــــــم بخــــــــ�ش دادوك البلو�سيـــــــــة90

�ساجــــــــد عبدالرحمــــــــن دو�سمبيه البلو�ســـــــي91

�ساجــــــــدة فقري حممد در حممد البلو�سيــــــة92

�ســــــــارة عبداللـــــــــه حاجــــــــي �ساكر البلو�سيــــــة93

�ســــــــارة حممد يو�سف عبدالعزيز البلو�سيـــة94

�سامــــــــر حممــــــــد ب�سيـر قا�ســــــم البلو�ســـــــــي95

�سامــــــــي موىل بخ�ش نبي بخ�ش البلو�ســــــــي96

�ساميـــــــــــــــة عبدال�سمـــــــــــــد درا البلو�ســـــــــــــــــي97

�سايــــــــر حممــــــــد ب�سيـــــر قا�ســــــم البلو�ســــــــــي98

�سعـــــــــــــــــــــد نعيـــــــــــــم �سليــــــــــــــــم عبـــــــداللــــــــــــــــه99

�سعديــــــــة عبداللـــــه حاجي �ساكـــــــر البلو�سيـة100
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�سعيــــــــــــد عبدالـلــــــــــــه حاجي �ساكر البلو�ســـــي102

�سكينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــــالل 103

�سلطان بن فهد بن بري بن بدران النعيمــي104

�سلمان بن فهد بن بري بن بدران النعيمـــــي105

�سميــــــــــــة حممد اأكرب بري حممد البلو�سيـــــــة106

�سميـــــــــــــــر عبدال�ســــــــــــمـــــــد درا البلو�ســـــــــــــــي107

�سميــــــــــــر عبداللطيــــف �سوالــــــــي البلو�ســـــــي108

�سميــــــــــــر حممــد جـــل حممـــــد الزدجالـــــــــي109

�سميــــــــــــر حممـــــــد جمعــــة �سعيـــد املعولــــــــي110

�سمري حممد ح�سن رحيم بخ�ش البلو�ســـي111

�سميــــــــــــــــــــــــر حممــــــــــــــــــــــــــــــــــد طالـــــــــــــــــــــــــــــــــــب 112

�سمينه بانو اأمري علي خان علي جهندر خان 113

�سنــــــــــــاء علي بخ�ش حممد ب�سل البلو�سيـــــــة114

�سنيـــــــــــــــــــه �سعــــــــــــــــــد �سالـــــــــــــــــم العمــــــــــــودي115

�سوجيــــــــــــتا هاري�ش كومار نار ياندا�ش باتيـــا116

�سيــــــــــــدجــــــــــــان �سبيــــر اأحمــــــد البلو�ســــــــــــــي117

�سيــــف بن فهد بن بري بن بدران النعيمـي118

�سيــــــــــــــــــف را�ســـــــــــــــــــــد حممـــــــــــــــــد البلو�ســــــــي119

�سينـــــــــــــــــاء �سعيــــــــــــــــــد عبـــــــداللـــــــــــــه املــــــــــري120

-33-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

تابع: قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 

األ�ســـــــــــــمم

�ساديـــــــــــــــــــــــــــة حمـــــــــــــــــــــــــــــود حمـــــــــــــــــــــــــــــــــدان  121

�سا�ستــــــــــــــــــــــا عزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــز داد حممــــــــــــــــــــــد 122

�سريفــــــــــــــــــــــــة حبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب �سالـــــــــــــــــــــــــــــــــــم123

�سكيلـــــة حممد يو�سف عبدالعزيز البلو�سية124

�سمـــــا بنت فهـــــد بن بري بن بدران النعيمية125

�سم�ســـــة حمـــــد �سنــانـــــي حممـــــــد العربيـــــــــــة126

�سم�ســـــل كريـــــم بخـــــ�ش مـــــــراد البلو�سيــــــــــــــة127

�سميـــــم حممـــــد اأيوب بري حممد البلو�سيـــــــة128

�سميـــــم حممــــــــد خاجــــــــا حمبــــــــوب �سيـــــــــــــخ129

�سهانـــــا بيجـــــم �سيـــــخ عثمـــــان �سيـــــخ ديــــــــالور130

�سويخــــــــــــــــــــــــــــة �سالــــــــــــــــــــــــــــــــــــح �سالــــــــــــــــــــــــــــــــم 131
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�سينـــــــــــــــــــــــــــــــا عبــــــــــداللــــــــــــــــــــه حمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد140

-34-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

تابع: قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 

األ�ســـــــــــــمم

�سابـــــــر �سعيـــــــد �سيــــــــــد حممـــــد البلو�ســـــــــي141

�سربيـــــــة عبداحلميـــــــــــد حممـــد البلو�سيـــــة142

�سفـــــــاء اأر�ســـــــد جميـل نـــور حممــــد اخلــــان143

�سفـــــــاء عبداخلالد حاجي �سمبيه البلو�سيـة144

�سفـــــــاء م�سطفــــــــــــــــــى قـــــــــــــــادر ال�سيـــــــــــــــــــخ145

�سفيــــــــــــــــــــــــــــة اأبـــــــوبكــــــــــــــــــــــــــــــــر اأحمـــــــــــــــــــــــد146

�ساعن بن فهد بن بري بن بدران النعيمــي147

طـــــــارق بن فهد بن بري بن بدران النعيمي148

طـــــــــــــــــــــــــارق داد �ســــــــــــــــــــــاه اآدم الهوتــــــــــــــــــــي149

طـــــــارق حممد اأيوب بري حممد البلو�ســــــــي150

طـــــــارق حممـــــــد حنيف يا�سني البلو�ســـــــــــي151

طاهـــــــر حممـــــــد حنيف يا�سني البلو�ســـــــــــي152

عـــــــادل اإ�سحــــــــــــاق در حممـــــــــــد البلو�ســــــــــــــــي153

عـــــــادل �سمبيـــــــــــه ميــــــــــــــــران البلو�ســـــــــــــــــــي154

عـــــــادل غالم علي حاجي حممد البلو�ســـــي155

عـــــــادل نذيــــــــر فايـــــــــــز حممــــــــــد البلو�ســـــــي156

عارفـــــــة بيجــــــــم �سابـــــــــــر ميــــــــــــان خاجـــــــــه157
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ع�ســــــــــام رحيــــــــــم بخــــــــــــ�ش �سمــــــــــــــا البلو�ســـــــــــي175

ع�ســــــــــام مولــــــــــى بخــــــــــ�ش نبي بخـ�ش البلو�ســــــي176

ع�ســـــــــــــــــــت بــــــــــري بخـــ�ش خدا بخ�ش الزدجالــــي177

عفــــــــــراء كونهــــــــــي حمــــــــــي الديـــــــــــــن كونهــــــــي178

عقيلــــــــــــة عبــــــــــدالغفـــــــــــــور �سالــــــــــــــح البلو�سيــــــة179

علــــــــــي اأر�ســــــــــد جمــــــــــيل نــور حممــــد اخلــــــــان180

-36-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

األ�ســـــــــــــمم

علــــــــــــي را�ســـــــــــــــــد حممـــــــــــــــد البلو�ســــــــــــــي181

علي حممد رحيم �سري حممد البلو�ســــــــي182

علــــــي ولـــــــي حممـــــــــــد �ساكـــــر البلو�ســـــــي183

عمران عبداخلالد حاجي �سمبيه البلو�سي184

عي�سى بن فهد بن بري بن بدران النعيمـــي185

غامد بن فهد بن بري بن بدران النعيمـي186

غــــــــزألن حميـــــــــــــد حممــــــــــــد كـــــــــــــــــــــراوي187

فاطمــــــــــــــــــة بيجـــــــــــــــــــــم خاجــــــــــــا با�ســـــــــــــــــا188

فاطمة بيجم قادر �سريف يو�سف �سريــف189

فاطمــــــــــــة بيجــــــــــم حممــــــــــــد يو�ســـــــــــــــــف190

فاطمــــــة بيجــــــم رحمت علـــي نيـــــاز علـــــــي191

فاطمة حبيب عبداللـه حممود اجليالنـي192

فاطمــــــة �سعيــــــد نا�ســـــــــــر بـــــــن غانـــــــــــــــــم193

فاطمــــــة �سليمــــــــان علــــــــــــي ال�سليمانيـــــــــــة194

فاطمة �سري دل رئي�ش دل مراد البلو�سيــة195

فاطمــــــــــــة عبــــــــــــــــــداللــــــــــــه �سمبيـــــــــــــــــــــــــــه 196

فاطمــــــــة مـــــــراد عبــــــداللـــــــه البلو�سيــــــــــة197

فايــــــز اإ�سحــــاق در حممــــــــــــــد البلو�ســـــــــي198

فايــــــزة اإ�سحــــــــاق در حممـــــــد البلو�سيــــــــة199

فايــــــزة عبدالعزيــــــز اأحمـــــد الزدجالـــــــــــي200

تابع: قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 
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فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح اأكبــــــــــــــــــــــــــــــر اأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد201

فرحــــــــة حممــــــــد اأعظم حممد هداية قري�سي202

فرزانــــــــا بيجــــــــم حممد خاجا معــــــــني الديـــــــن 203

فرزانــــــــه بيجــــــــم �سيــــــــخ ر�سيد عبدالرحمـــــــن204

فريــــــــدة بانــــــــــــو �سيـــــــــــد ح�سيـــــــــــــن ح�سيـــــــــــــــن205

فريــــــــدة عبدالعزيــــــــز اأحمـــــــــــــد الزدجالــــــــــــــــــي206

فهــــــــد بن بـــــري بن بدران بن حمدان النعيمــي207

فهد بن عبدالعزيز بن فهد بن بري النعيمـــي208

فهــــــــد حممــــــــد حنيــــــــــــف عبـــــــــــــا�ش ال�سائــــــــغ209

فوزيــــــــة قا�ســــــــم قــــــــادر بخــــــــــــ�ش البلو�سيـــــــــــة210

في�ســــــــل غــــــــالم علي حاجي حممد البلو�ســي211

في�ســــــــــــــــل حممـــــــــــــــــد علـــــــــــــــي البلو�ســــــــــــــــــي212

كنـــــدى بنت فهــــد بن بري بن بدران النعيمية213

كوثر فاطمة �سرف الدين حممد اأحمد الدين214

مليـــــــــــــــــــــــاء ح�ســـــــــــــــــــــن �سعيــــــــــــــــــــــد اليزيديــــــــــــــــــة215

لوهـــــــــة بنت بــــــــري بـــن بـــــــدران بــــن حمــــــــــدان216

ليلــــــــــــــــــــــــــــــــى عبــــداحلميـــــــــــــــــــــــــد حممـــــــــــــــــــــــــــــد217

ليلـــــــــــــــــــى وجــــــــــــداد داد حممـــــــــــــد البلو�سيـــــــــــــــة218

ماجــــــــــــــــد اإ�سحــــــــــــاق در حممـــــــــــــــد البلو�ســـــــــــــــي219

ماجــــــــــــــــد ح�سيــــــــــــــــــــــــن �سالـــــــــــــــــم الهوتــــــــــــــــــــــــــــي220

تابع: قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 
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ماجــــد كريــــم بخـــ�ش حممد �سبزل البلو�ســي221

ماجــــــــــد نا�ســـــــــــــــر حبيــــــــــــــــــب البلو�ســــــــــــــــــــــي222

ماجـــــــــــــــدة اأحمـــــــــــــــــــد حممــــــــــــــــد املـــــــــــــــــــودن223

ماجـــــــــــــدة اإ�سحــــــــــــاق در حممــــــــــــــد البلو�سيــــــة224

ماجــــــــــدة عبداللـــــه عبداجلبـــــــــــــار العمـــــــــــران225

مــــــــــازن كريــــــــــم بخ�ش موىل بخ�ش الزدجايل226

مـــــــــــــازن حممـــــــــــــد اإقبـــال حممـــود البلو�ســــــــي227

مــــــازن حمــــــــــمد رحيم �سري حممد البلو�ســــــي228

ماهــــــــــر حمـــــــــــراب عطـــــــا حممــــد البلو�ســــــــي229

متــــرف بن فهد بن بري بن بــــدران النعيمــــــي230

جمتبى ظفر حممد ظفر الـله حممد زكـاء الـله231

جميــــــــــب كرمي بخ�ش موىل بخ�ش الزدجالـي232

حممــــــــــد بن فهد بن بري بن بدران النعيمي233

حممــــــد ديـــــــــــــــن حممـــــــــــــــــد اآدم البلو�ســــــــــــــــــــي234

حمــــــمد رحيــــــــــم �سري حممد اأحمد البلو�ســـــي235

حممــــــــــد ر�ســــــــى وجداد داد حممد البلو�ســــي236

حممــــــــــــــــــــــــــــــد زاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر جمعــــــــــــــــــــــــــه237

حممــــــــــــــــــــد �سالمـــــــــــــــــــة اأحمـــــــــــــــــــد العبـــــــــري 238

حممــــــــــــــــــــد �سيــــد �سديــــــــــق اإبراهيــم من�ســور239

حمــــــــــمد عبداحلميـــــــــــــد حممـــــــــــــد البلو�ســــــــي240

تابع: قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 
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حممــــــــــــد نعيــــــــــــم �سليــــــــــــــــم عبــــــــداللــــــه241

حممــــــود عبــدالروؤوف اإبراهيــــم اخلالــدي242

مريــــــــــــم ح�ســـــــــــــــــــــن �سالــــــــــــــــــــــــــم ميــــــــــــان243

مرمي عبداخلالد حاجي �سمبيه البلو�سيـة244

معت�ســــــم عبداللطيف �سوالـــي البلو�ســـــــي245

مع�سومــــــة عبــــــد القــــــــــادر خــــان حممـــــــــد246

منـــــــــــــــار طـــــــــــــــــه حممـــــــــــــــــود اأحمــــــــــــــــــــــــــــد247

منــــــــــــــــــال اأبوبكــــــــــــــــــر زيــــــــــــــــــن الزبيــــــدي248

منـــــــــــال جا�ســــــــــب جا�ســـــــــــــم النبهانــــــــــــــــــي249

منـــــــى �سالــــــــــم حممـــــــــــد بـــــن مر�ســــــــــــــــاح250

منــــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــي اأحمـــــــــــد حلبلـــــــــــــــــــب251

مهرنــــــــــــــج اللــــــه داد ح�سيــــــــــن البلو�سيــــــــة252

نــــــادر ريـــــــــا�ش �ســـــــــار �سمبيــــــــــــه البلو�ســـــــي253

نــــــادل ن�سيــــــر اأحمـد اإبراهيــــم البلو�ســـــــــي254

ناديــــــة عبداللطيـــــــف �سوالــــــــي البلو�سيــــة255

ناديــــــة حمبــــــوب علــي حمــــزة البلو�سيـــــــة256

ناهــــــد عفرين خليل با�سا ح�سني قري�ســـي257

نبيلــــــــــــــة عبــــــدال�ستــــار ها�ســــم البلو�سيـــــــة258

نبيــــــــــــــــــــه اأحمــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــي اأبــــــــــو دراز259

جنــــــــــــــــالء رحمـــــــــــــــــت رجـــــام البلو�سيــــــــــة260

تابع: قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

األ�ســـــــــــــمم

جنمـــــــة اإبراهيـــــــــــم ح�ســــــــن البلو�سيـــــــــــــــة261

جنــــــــــوى علــــــــــــي حم�ســـــــــــــــــــن مبــــــــــــــارك262

جنيـــــــــــب ح�سيــــــــــــــن �سالـــــــــــــــم الهوتــــــــــــــــــي263

جنيـــــب عبدالــــروؤوف اإبراهيــــــم اخلالدي264

جنيب ن�سري اأحمــد اإبراهيـم البلو�ســـــــــــــي265

جنيبة حممد يو�سف عبدالعزيز البلو�سية266

جنيبـــــة ن�سري اأحمد اإبراهيم البلو�سيـــــــــة267

جنيـــــه موأل بخ�ش نبي بخ�ش البلو�سيـــــــــة268

نـــــدى حبيب عبداللـه حممود اجليالنــــــي269

نـــــــدى علـــــــــــــــــــــي حم�ســــــــــــــــــن م�ستهيــــــــــــــل270

نــــــــــدى حممــــــــــــد اأختـــــــــــــــر البلو�سيـــــــــــــــــــة271

نــــــــــدى نذيــــــــر فايـــــــــز حممـــد البلو�ســــــــــي272

نديـــــــم موىل بخ�ش نبي بخـــ�ش البلو�ســــــي273

ن�سريـــــــن بيجم عبدال�سمــد عبد ال�ستــــــار274

ن�سريـــــــن حممد قيوم حممــد عبدالكريــــم275

ن�سيــــم بانـــــــــــــــــو حممــــــــــــــد اأنــــــــــــور �سيـــــــخ276

ن�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــراء حممـــــــــــــــــــــــــــــــد حمــــــــــــــــــــــــــد277

نعيـــــــم  ن�سيـــــــر اأحمـد اإبراهيـــم البلو�ســــــــي278

نعيـــــــم كرمي بخ�ش جان حممد البلو�ســــي279

نهــــــــــــــاد رحمـــــــــــت رجـــــــــــــام البلو�سيــــــــــــــــــــــــة280

تابع: قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

األ�ســـــــــــــمم

نـــــــــــوح كريـــــــــــم بخــــــــ�ش موىل بخ�ش الزدجالــي281

نــــــــور جهــــــــان بيجــــــــم حمبوب باتل اإميان باتـل282

نــــــــورة بنت بري بن بدران بن حمدان النعيمية283

نــــــــورة حبيــــــــب عبداللـــــــــه حممــــود اجليالنــــــي284

 هـــــالــــــــــــــه جهـــــــــــــــــــــاد حممـــــــــــــــد عــــــــبد املعــــــــــــــــز285

هــــــــــدى بنــت بـــــــــري بــن بـــــــدران بـــن حمــــــــــدان286

هـــــــــــــــــــــــدى �سالـــــــــــــــح اأحمـــــــــــــــــــــــد باقــــــــــــــــــــــــــادر287

ه�ســـــــــــــــــــــــام حممــــــــــــــــــــــد اأختــــــــــــــــــــــــر البلو�ســـــــي288

هم�ســــــــــــــــة بيجـــــــــــــــــــــــم حممـــــــــــــــــــــــد حنيفــــــــــــــــة289

هيــــــــان بن فهــــــــد بن بــــــــري بن بدران النعيمـي290

هيثـــــــــــم رحيــــــــــم بخـــــــــــ�ش �سمــــــــــــا البلو�ســـــــــــــــــي291

هيثــــم مولــــــــى بخــــــــ�ش نبــــــــي بخـــ�ش البلو�ســـــي292

وحيــــــــــــــــــــــــــــــــدة �سالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد293

وردة �سالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح حممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد294

وفديــــــــــــه �سعيــــــــــــــــــــــــــــــد احمــــــــــــــــــد ح�سيــــــــــــــــــــــــن295

يا�ســــــــني عبدال�سمــــــــد عبدالغفــــــــور البلو�ســــــي296

يا�سيـــــــــن وجـــــــــــداد داد حممـــــــــــــــد البلو�ســـــــــــــي297

يــــــــزن حممــــــــد اإقبــــــــــــال حممــــــــــــود البلو�ســـــــي298

يو�ســــف هانــــــي عبداحلميـــــــد حمـمــــــد ال�سيـــــــد 299

يونــــــــ�ش حممــــــــــد حنيـــــــــــف عبـــــــــــا�ش ال�سائــــغ300

تابع: قائمة باأ�سماء من منحوا اجلن�سية العمانية 
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قــــــــرارات وزاريــــــــة





اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

وزارة الداخليــــة 

قـرار وزاري 

رقـم 2023/36

بتعديل القرار الوزاري رقـم 2022/222

بت�ضميـة اأع�ضـاء املجالـ�س البلديـة للفتـرة الثالثـة

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

واإلى القرار الوزاري رقم 2022/222 بت�سمية اأع�ساء املجال�س البلدية للفرتة الثالثة، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة األأولـــــى

يحل اأحمد بن حممد بن �سعود الهنائي حمل �سيف بن �سعيد بن ماجد املعمري فـي ع�سوية 

املجل�س البلدي ملحافظة جنوب الباطنة. 

املــادة الثانيـــة

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

�ضـدر فـي: 2٨ مـن �ضعبــــــــــــــــان ١٤٤٤هـ  

املوافـــــق: 2١ مـن مــــــــــــــــــار�س 2023م

حمود بن في�ضل البو�ضعيدي

وزيـــــــــــر الداخليـــــــــــــــــــة 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار 

قـرار وزاري 

رقـم 2023/2٥0

بتحديـد ر�سـم طلبـات اإعـادة الهيكلـة للتاجـر املديـن

ا�ستنادا اإلى قانون اإلإفال�س ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2019/53،  

واإلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2020/97 بتعديل م�سمى وزارة التجارة وال�سناعــــة اإلى وزارة 

التجارة وال�سناعة وترويج اإل�ستثمار وحتديد اخت�سا�ساتها واعتماد هيكلها التنظيمي،

واإلى موافقة وزارة املالية،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة.

تـقـــرر

املــادة االأولـــــى

يحدد ر�سم طلبات اإعادة الهيكلة للتاجر املدين بـ )10( ع�سرة رياإلت عمانية.

املــادة الثانيـــة

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

�سـدر فـي: 2٩ مـن �سعبـــــــــــــان ١٤٤٤هـ  

املوافـــــق: 22 مـن مـــــــــــــــار�س 2023م

قيـ�س بن حممــد بن مو�ســى اليو�ســـف      

وزير التجارة وال�سناعة وترويج اإل�ستثمار
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اجلريدة الر�سمية العدد )1486(

وزارة التعليـم العايل والبحث العلمي واالبتكار
ا�ستــــدراك

تنوه وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي و�البتكار �إىل �أنه قد وقع خطاأ مادي عنــد نـ�شـــر 

�لقـــر�ر �لوز�ري رقــــم 2023/13 بتعديـل بعـ�ض �أحكـام �لالئحة �لتنفيذية لقانون �لبعثات 

و�ملنـــح و�الإعانـات �لدر��شيــة، �ملن�شور فـي �جلريـدة �لر�شمية �لعـدد )1٤٨1(، �ل�شــادر بتاريخ 

2٩ رجب 1٤٤٤هـ، �ملو�فــق 20 فرب�ير 2023م، �إذ ورد �لبند رقم )٦( من �مللحق رقم )1( كاالآتي:

م
بلد 

الدرا�سة

ي�سرف مرة واحدة فـي بداية البعثة

بدل ال�سفر

3٤٩0�إيرلند�٦

وال�سحيــــــح هــــــــو:

لـــذا لـــزم التنويـــه. 

وزارة التعليـم العايل والبحث العلمي واالبتكار

م
بلد 

الدرا�سة

ي�سرف مرة واحدة فـي بداية البعثة

بدل ال�سفر

1٤٩0�إيرلند�٦
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اإعـــالنــــات ر�سميـــــــــة 

اإعـــالنــــات جتاريـــــــة 





اجلريدة الر�سمية العدد )1486(

وزارة التجارة وال�سناعة وترويج اال�ستثمار
اإعــــــالن

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

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

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

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

رمـوز البيانـات الببليوجرافـية

الرمـــــزالبيان الببليوجرافـي

21رقم الطلب

22تاريخ تقدمي الطلب

31رقم االأ�صبقية

32تاريخ االأ�صبقية

33بلد االأ�صبقية

54ت�صمية االخرتاع

57الو�صف املخت�صر

71ا�صم طالب الرباءة

72ا�صم املخرتع

73ا�صم املمنوح له احلق فـي امللكية
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)21(  OM/P/2015/000176

)22(    15/7/2015

)31(  PCT/GB2014/050117

)32(   16/1/2014

)33(GB

)54(APPARATUS FOR POWER GENERATION.              .جهاز لتوليد قدرة

ي�صمل )57(  )5( حفرة  فـي  لال�صتخدام   )105( قدرة  مبولد  الراهن  االخرتاع  يتعلق 

ي�صمل  االأقل  على  واحدا  ومولدا  )130اأ-د(  لالإدارة  قابال  ع�صوا  القدرة  مولد 

جهاز املولد مغنطي�ض مولد واحدا على االأقل )150( الإنتاج جمال مغنطي�صي، 

قابال  اأو  مو�صوعا   )160( االأقل  على  واحدا   )160( كهربائيا  مو�صال  وع�صوا 

للو�صع �صمن املجال املغنطي�صي حيث الع�صو القابل لالإدارة يكون قابال لالإدارة 

االأقل والع�صو  الواحد على  ن�صبية للمغنطي�ض  فـي احلفرة الإنتاج حركة  مبائع 

املو�صل كهربائيا الواحد على االأقل لت�صتحث تيارا فـي الع�صو املو�صل كهربائيا 

الكهربائي الواحد على االأقل.

- 1
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 A power generator (105) for use in a bore (5) the power generator

 comprising at least one drivable member (130a-d) and at least one

 generation apparatus the generation apparatus comprising at least

 one generator magnet (150) for producing a magnetic field and at

 least one electrically conductive member (160) located or locatable

 within the magnetic field wherein the drivable member is drivable

 by fluid flowing in the bore so as to produce relative motion of

 the at least one magnet and the at least one electrically conductive

 member in order to induce a current in the at least one electrically

conductive member.

)71(TENDEKA B.V                                                                           تينديكا بي.فـي 

)72(NALDRETT Garth                                                                            غارث نالدريت

MCWHINNIE Ian David                                                       اإيان ديفيد ماكويني

 COLLYER Tim                                                                                   تيم كولري

GREEN Annabel                                                                            اأنابيل جريني

HUNTER John                                                                                  جون هنرت

CRAWFORD Calum                                                                     كالوم كراوفورد
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)21(  OM/P/2015/000273

)22(    14/10/2015

)31(  PCT/IB2014/060652

)32(  11/4/2014

)33(IB

 اآلية رزم التفافية للفتح واالإغالق االأوتوماتيكي.)54(

 ROLLING BUNDLING MECHANISM FOR AUTOMATIC OPENING

AND CLOSING.

يتعلق )57( اأكرث  حمدد  وب�صكل  تعبئـــة.  برتكيـــبة  عامة  ب�صفة  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

حيث  املت�صابهة  غري  و/اأو  املت�صابهة  باالأج�صام  لالحتفاظ  بعلبة  احلايل  االخرتاع 

ت�صهل العلبة املذكورة اإخراج االأج�صام عند احلاجة واإعادة االإغالق حلفظ االأج�صام 

ا�صتخدامها فـي تطبيقات مثل علبة �صجائر وعبوات مماثلة.  املذكورة. ومن املمكن 

ويزود االخرتاع �صمة مفيدة تتمثل فـي حفظ االأج�صام فـي العبوة ب�صورة مزدوجة.

- 2
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 The present invention relates generally to a packaging assembly.

 More particularly the present invention relates to a packet for

 holding similar and/or dissimilar objects wherein said packet

 facilitates dispensing of objects when desired and reclosing

 to secure the said objects. It can be used in applications like a

 cigarette packet and like containers. This invention provides an

advantageous feature of doubly securing the objects in the container.

)71( ITC LIMITED                                                                          اآي تي �صي ليمتد

)72(HALDER Prosun                                                                          برو�صون هالدر 

KUMAR Ashwani                                                                          اأ�صواين كومار

KASTHA Anindya                                                                          اأنينديا كا�صثا

-55-



اجلريدة الر�سمية العدد )1486(

)21(  OM/P/2017/000024

)22(     23/1/2017

)31(      PCT/US2014/052695

)32(  26/8/2014

)33(US

البـــئر.)54( اأ�صفـــل  مغـــمورة  كهربائيـــة  م�صخـــة  فـي  لال�صتخدام  ونا�صر  دفع  فلكة 

 THRUST WASHER AND DIFFUSER FOR USE IN A DOWNHOLE
ELECTRICAL SUBMERSIBLE PUMP.

دفع )57( بفلكة  احلايل،  الك�صف  جت�صيـــدات  لبعـــ�ض  وفقــــا  احلايل  االخرتاع  يتعلق 

ونا�صر لال�صتخدام فـي م�صخة كهربائية مغمورة اأ�صفل البئر. ميكن اأن تت�صمن 

التدوير. ميكن  بعمود  تدوير وحمرك مقرتن على نحو مت�صل  امل�صخة عمود 

اأن يكون املحرك فعال لتدوير عمود التدوير. ميكن اأن تت�صمن امل�صخة كذلك 

دفاعة مقرتنة بعمود التدوير. ميكن اأن حتتوي الدفاعة على حلقة موازنة، ثقب 

موازنة، وقلب. ميكن اأن تت�صمن امل�صخة كذلك نا�صر مو�صوع بجوار الدفاعة. 

اأن توجد  بالدفاعة. ميكن  دفع مقرتنة  فلكة  امل�صخة كذلك  تت�صمن  اأن  ميكن 

بتدفق  لل�صماح  املوازنة  ثقب  �صد  بدون  والقلب  املوازنة  حلقة  بني  الدفع  فلكة 

تفريغ  راأ�ض  كذلك  امل�صخة  تت�صمن  اأن  ميكن  والنا�صر.  الدفاعة  خالل  املائع 

املراحل. متعددة  املغمورة  الكهربائية  امل�صخة  خارج  املائع  تدفق  لتوجيه  فعال 

- 3
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 In accordance with some embodiments of the present disclosure,

 a thrust washer and a diffuser for use in a downhole electrical

 submersible pump are disclosed. The pump may include a shaft

 and a motor communicatively coupled to the shaft. The motor may

 be operable to rotate the shaft. The pump may further include an

 impeller coupled to the shaft. The impeller may contain a balance

 ring, a balance hole, and a hub. The pump may further include a

 diffuser disposed adjacent to the impeller. The pump may further

 include a thrust washer coupled to the impeller. The thrust washer

 may be located between the balance ring and the hub without

 blocking the balance hole to allow fluid flow through the impeller and

 the diffuser. The pump may further include a discharge operable to

direct fluid flow out of the multi-stage electrical submersible pump.

)71( Halliburton Energy Services, Inc.                هاليبورتون انرجي �صريفي�صز انك

)72(PATEL, Mitul                                                                                                    ميتول باتل

ZHENG, Dezhi                                                                                                 ديزهي زهينج

WOODMANSEE, Mark                                                                         مارك وودمان�صي

MARCOS PINA, Mark;                                                                 مارك ماركو�ض بينا
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- 4

)21(  OM/P/2017/000301
)22(    22/10/2017
)31(  PCT/GB2016/052230
)32(   20/4/2016
)33(IB
منتج خم�ص�ض للتنظيف، والتعقيم، واال�صت�صحاح.)54(

 PRODUCT FOR CLEANING, SANITIZING AND HYGIENIZATION.
تاأثري )57( له  اأ�صا�ض  حملول  على  ي�صتمل  واال�صت�صحاح،  والتعقيم،  للتنظيف،  منتج 

للبكرتيا  ملتقمة  وعنا�صر  مفيدة  حية  بكرتيا  خلط  يتم  منظف  و/اأو  معقم 

الع�صــــوي  املفيــــدة مـــن اجلنـــ�ض  البكرتيا احلية  تكــــون  اأن  يفـــ�صل  معـــه، حيـــث 

 ،)Bacillus megaterium( ال�صاري والع�صوي   ،)Bacillus subtilis( الرقيق

امللتقمة  العنا�صر  ت�صتمل  بينما   ،)Bacillus pumilus( القزمـــي  والع�صـــــوي 

للبكرتيا، كبديل اأو فـي توليفة، على ملتقمات للبكرتيا من ف�صائل الفريو�صات 

الذنبية )Caudavirales(، والفريو�صات املكروية )Microviridae(، وفريو�صات 

والفيــــرو�صـــــات   ،)inoviridae( الليــــــــف  وفريو�صــــات   ،)Leviviridae( الفـــــي 

.)Corticoviridae( والفريو�صـــــات الق�صريــــــــــة ،)Tactiviridae( ال�صقفيــــة

 Product for cleaning, sanrfication and hygienization, comprising
 a base solution with sanificant and/or hygienizing action to which
 probiotic bacteria and bacteriophage elements are mixed; the probiotic
 bacteria being preferably of the Bacillus subtilis, Bacillus megaterium
 and Bacillus pumilus genera, while the bacteriophage elements
 comprise, as an alternative or in combination, bacteriophages of the
 Caudavirales, Microviridae, Leviviridae, inoviridae, Tactiviridae,
Corticoviridae families.

)71( COPMA S.C.A.R.L.                                                              كومبا  ا�ض.�صي.ايه.اآر.ال

)72(RODOLFI, Alberto                                                                          رودولفي، األبريتو

CASELLI, Elisabetta                                                                       كا�صيلي، اليزابيتا
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- 5

)21(  OM/P/2018/000047
)22(    21/02/2018
)31(  PCT/CA2016/051012
)32(   26/8/2016
)33(CA
)54( WELL CLEANOUT SYSTEM.                                                   .نظام تنظيف بئر

مت توفري اأجهزة و طرق لتنظيف جتويف بئر جوفـي. على وجه التحديد، مت توفري )57(

جمموعة  تو�صع  اال�صتخـــدام،  وطريقــــة       cleaning assembly تنظيف  جمموعة 

pump    ومنفذ حتكم  و  ت�صم م�صخة  البئر  ب�صكل حمكم �صمن جتويف  التنظيف 

�صفلية  لتنظيف  لفتحة  امل�صغوطـــة  املوائـــع  لتوجيـــه     fluid control port  باملائــــع

جتويف البئر .

 Apparatus and methodologies for cleaning a subterranean wellbore
 are provided. More specifically, a cleaning assembly and method of
 use is provided, the assembly being sealingly positioned within the
 wellbore and comprising a pump and a fluid control port for directing
pressurized fluids downhole to clean the wellbore.

)71( SOURCE ROCK ENERGY PARTNERS INC      صور�ض روك اإنريجي بارترنز اإنك�

)72(FALK, Kelvin                                                                                                    فالك، كلفن

YORGASON, Brandon                                                             يورغا�صون، براندون
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)21(  OM/P/2018/000415
)22(    30/12/2018
)31(  PCT/US2017/039369
)32(   27/6/2017
)33(US
جمموعة دوائر للحماية من اجلهد الزائد لتجميعة م�صت�صعر لزالزل.)54(

 SEISMIC SENSOR ASSEMBLY OVERVOLTAGE PROTECTION
CIRCUITRY.

يتعلق االخرتاع احلايل بتجميعة م�صت�صعر للزالزل ميكن اأن تت�صمن مبيت يحدد )57(

حمور طويل، وم�صت�صعر، وجمموعة دوائر للم�صت�صعر مقرتنة على نحو قابل للعمل 

بامل�صت�صعر، وجمموعة دوائر للحماية من اجلهد الزائد مقرتنة كهربائيا باملبيت.

 A seismic sensor assembly can include a housing that defines a
 longitudinal axis; a sensor; sensor circuitry operatively coupled to
 the sensor; and overvoltage protection circuitry electrically coupled
to the housing.

)71( SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.     صلومبريجري تيكنولوجي  بي.فـي�

)72(OEVERLAND, Ole                                                                              اويفريالند، اويل
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�إعـــــالن

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

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

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

رمـوز �لبيانــات �لببليوجر�فـية

�لرمـــــــز�لبيـان �لببليوجر�فـي

11رقم �لرب�ءة

12نوع �لرب�ءة
21رقم �لطلب

22تاريخ تقدمي �لطلب

30بيانات �الأ�سبقية

44تاريخ �لن�سر عن قبول �لطلب

45تاريخ �لن�سر عن �لرب�ءة

51�لت�سنيف �لدويل

54ت�سمية �الخرت�ع

57�لو�سف �ملخت�سر

71��سم طالب �لرب�ءة

72��سم �ملخرتع

73��سم �ملمنوح له �حلق فـي �مللكية

74��سم �لوكيل

-61-



اجلريدة الر�سمية العدد )1486(

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــة

 وترويــج �ال�ستثمـــار
�ملديريـة �لعامـــة للتجـــــارة

د�ئــــرة �مللكيــــة �لفكريـــــة  

)21(2016/2/11
)22(OM/P/2016/000039

)11( 2022/10/23
�جلريدة �لر�سمية رقم : 1464

)15(
)45(436

C09K 8/528 (2006.01), C09K 8/68 (2006.01), C09K 8/88 (2006.01), C09K 8/90 
(2006.01)Int.Cl.(51)

بيكر هيوز �نكوربريتد، �سركة �أمريكية فـي :2929 �ألني باركوي، �سويت 2100، هيو�سنت، 1)71(
تك�سا�س 77019،  �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

 )72(

هو�نــــج ڤي. يل، �أمريكـــي فـي: 17122 فالـــي باملـــز �سبــــرينج، تك�ســـــا�س 77379، �لواليـــات 1
�ملتحدة �الأمريكية

�لواليات 2  ،77379 تك�ســــا�س  �سربينغ،  كورت،  باين  مريي   6131 فـي:  �سيني  ت�سو،  ت�سي 
�ملتحدة �الأمريكية

�إ�س. بايني بالين�س �سريكل، ذ� وودالند، تك�سا�س 77382، 3 �أمريكي فـي: 62  دوجن �سني، 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

4 ،77013 تك�سا�س  هيو�سنت،  رود،  ر�ل�ستون  جون   2522 فـي:  �أمريكي  جالفان،  ڤي.  دور� 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية

)73(1
2

)74(
�سابا و�سركاوؤهم للملكية �لفكرية1
2
3

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية           �لرقم:  14/015,660      �لتاريخ: 2013/8/30 )30(
)وفقا للطلب �لدويل رقم: PCT/US 2014/050754     بتـاريخ: 2014/8/12(

)12(
يحتوي )54( مائع  با�ستخد�م  هيدروكربون  تكوينات  �إنتاجية  لتعزيز  طريقة  �الخرت�ع:  ت�سمية 

على عامل ت�سابك معدين ع�سوي ومثبط تكون �مللوثات.

�لو�سف �ملخت�سر)57(
فـي  �لتكون  من  �مللوثات  تثبيط  �أو  مبنع  �حلايل  �الخرت�ع  يتعلق 
�أو فـي تكوين خمرتق بو��سطة بئر عن طريق �سخ فـي �لبئر  بئر 
مائع ي�ستمل على بوليمر قابل للهيدرة، عامل ت�سابك، مثل عامل 
ت�سابك معدين ع�سوي يحتوي على معدن عديد �لتكافوؤ ومثبط 
تكون �مللوثات منتقى من �ملجموعة �لتي ت�ستمل على بويل ڤينيل 
�سلفونيك،  بروبان  ميثيل  �أكريالميدو  بويل  حم�س  �سلفونات، 
كربوك�سي ميثيلينولني وبويل �أكريالت �سلفوناتية وخالئط منها.

 �لو�سف �ملخت�سر باللغة �لعربية لرب�ءة �الخرت�ع / منوذج �ملنفعة
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Int. Cl.  (51) 

Baker Hughes Incorporated, American Company of 2929 Allen Parkway Suite 2100 
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SHEN, Dong, American Citizen of 62 S. Piney Plains Circle, The Woodlands, TX 
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GALVAN, Dora, V, American Citizen of 2522 John Ralston Road, Houston, TX 77013 
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  )(73 
  
SABA & CO.- T.M.P. 1 )74( 
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 3 
USA      14/015,660       30/08/2013  
Based on PCT/US2014/050754 dated 12/08/2014 

(30) 

 (12) 
(54) Title 
METHOD FOR ENHANCING PRODUCTIVITY OF HYDROCARBON FORMATIONS USING 

FLUID CONTAINING ORGANOMETALLIC CROSSLINKING AGENT AND SCALE 
INHIBITOR 

(55) Abstract 
Scales are prevented or inhibited from forming in a well or in a formation penetrated by 
a well by pumping into the well a fluid comprising a hydratable polymer, a crosslinking 
agent, such as an organometallic crosslinking agent containing a polyvalent metal and 
a scale inhibitor selected from the group consisting of polyvinyl sulfonates, a 
polyacrylamidomethylpropane sulfonic acid, carboxymethyl inulin and sulfonated 
polyacrylates and mixtures thereof. 
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د�ئــــرة �مللكيــــة �لفكريـــــة  

)22(2016/9/28
)21(OM/P/2016/000281

)44( 2022/10/16
�جلريدة �لر�سمية رقم : 1463

)45(
)11(433

B21D 5/01 (2006.01)Int.Cl.(51)

يو�س�سايوي-ت�سو 1)71(  ،3-2: فـي  يابانية  �سركة  كوربوري�سن،  �ستييل  �إي  �إف  جيه 
2-ت�سوم، ت�سيود�- كو، طوكيو، �ليابان  

 )72(

1
ديبارمتنت  بروبرتي  �إنتيلكت�سو�ل  �أوف،  كيري  فـي:  ياباين  ما�سايوكي،  هوري 
جيه �إف �إي �ستييل كوربوري�سن 2-3، يو�س�سايوي-ت�سو 2-ت�سوم، ت�سيود�- كو، 

طوكيو، 1000011 �ليابان

2
ديبارمتنت  بروبرتي  �إنتيلكت�سو�ل  �أوف،  كيري  فـي:  ياباين  يا�سوهار�،  �إي�سامو 
جيه �إف �إي �ستييل كوربوري�سن 2-3، يو�س�سايوي-ت�سو 2-ت�سوم، ت�سيود�- كو، 

طوكيو، 1000011 �ليابان

3
ياكويا تاميور�، ياباين فـي: كيري �أوف، �إنتيلكت�سو�ل بروبرتي ديبارمتنت جيه 
�إف �إي �ستييل كوربوري�سن2-3، يو�س�سايوي-ت�سو 2-ت�سوم، ت�سيود�- كو، طوكيو، 

1000011 �ليابان

كورب، 4 ميكانيك�س  هايدرو  كو�ز�كي  �أوف  كيري  فـي:  ياباين  تانيي�سي،  كينجي 
15-1 ميناميفوتامي، فوتامي-ت�سو، �أكا�سي-�سي، هايوجو، 6740093، �ليابان

)73(1
2

)74(
�سابا و�سركاوؤهم للملكية �لفكرية1
2
3

�ليابان  رقـم: 072523-2014          بتـاريخ: 2014/3/31)30(
�ليابان  رقـم: 046163-2015         بتـاريخ: 2015/3/9

)وفقا للطلب �لدويل رقم:PCT/JP 2015/059833   بتـاريخ: 2015/03/30(
)12(
ت�سمية �الخرت�ع: )54(

�سنبك ت�سكيل مبكب�س ثني
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�لو�سف �ملخت�سر)57(
بعزم  يتاأثر  بالكاد  ثني  مبكب�س  ت�سكيل  �سنبك  عن  عبارة  هو  عنه  �لك�سف  يتم  ما 

�النثناء وميكن �حل�سول على �أ�سطو�نة با�ستد�رة جيدة.
ما يتم توفـريه عبارة عن �سنبك ت�سكيل مبكب�س ثني ي�ستمل على زوج من �لقو�لب 
ملادة �سفـيحة  يتم و�سعهما عند فو��سل على طول �جتاه عر�سي  و�أمين  �أي�سر   1
S الإ�سناد مادة �ل�سفـيحة S عند مكانني، و�سنبك 2 متحرك فـي �جتاه لالقرت�ب 
S فـي �الجتاه  �ل�سفـيحة  �لقالبني 1 وب�سكل متعاقب يكب�س مادة  �أو �البتعاد عن 
�لعر�سي �أثناء �إدخال مادة �ل�سفـيحة �سويا مع �لقالبني 1 لتنفـيذ �النثناء، حيث 
فـي  يكون   K )ت�سكيل(  معاجلة  �سطح  له  2�أ  �سنبك  ر�أ�س  على   2 �ل�سنبك  ي�ستمل 
متا�س مع مادة  �ل�سفـيحة S لكب�س مادة �ل�سفـيحة S ب�سكل مقعر، وم�سند �سنبك 
�إم�ساكه بو�سله بر�أ�س �ل�سنبك 2�أ الإ�سناد ر�أ�س �ل�سنبك 2�أ. عالوة على ذلك،  يتم 
O يتطابق مع  K له مركز �سطح معاجلة  يكون لر�أ�س �ل�سنبك 2�أ �سطح معاجلة 
فـيه ن�سف  �ل�سنبك 2ب ويت�سكل بقو�س د�ئري غري منتظم يكون  q مل�سند  حمور 

قطر فـي منطقة مركزية فـي �الجتاه �لعر�سي هو ن�سف قطر �أق�سى.
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Based on PCT/JP2015/059833 dated 30/03/2015 

(30) 

 (12) 
(54) Title 

BENDING-PRESS FORMING PUNCH 

(55) Abstract 
[Problem] To propose a die for bending-press forming whereby the effects of bending moments are small 
and a high-roundness cylinder can be obtained. [Solution] In this die for bending-press forming, said die 
comprising a left/right pair of die blocks (1) that support a sheet material (S) at two points and a punch 
(2) that can move toward and away from the die blocks (1) and bends the sheet material (S) sandwiched 
between the die blocks (1) and the punch (2) by successively applying pressure thereto in the width 
direction thereof, the punch (2) comprises the following: a punch head (2a) that has a working surface 
(K) that directly contacts the sheet material (S) and applies pressure thereto so as to give the sheet 
material (S) a concave shape; and a punch support (2b) that is attached to the punch head (2a) so as 
to be held thereby and supports said punch head (2a). The center (O) of the working surface (K) of the 
punch head (2a) coincides with the central axis (q) of the punch support (2b), and the shape of said 
working surface (K) is a non-uniform circular arc, the radius thereof in the widthwise middle thereof being 
the maximum radius thereof. 
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)44( 2022/10/16
�جلريدة �لر�سمية رقم : 1463

)45(
)11(434
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)71(1
فـيا�سات، �نك، �سركة �أمريكية فـي :6155 �لكامينو ريل كارلزباد، كاليفورنيا 92009، 

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية  

 )72(

1
مارك ميلر، �أمريكي فـي: فـيا�سات، �إنك، 6155 �إل كامينو رييل، كارلزباد، كاليفورنيا 

92009، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية

2
كينيث بوير، �أمريكي فـي: فـيا�سات، �إنك، 6155 �إل كامينو رييل، كارلزباد، كاليفورنيا 

92009، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية 

)73(

�سابا و�سركاوؤهم للملكية �لفكرية1)74(
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية  رقـم:  62/145,810         تـاريخ: 2015/4/10 )30(

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية  رقـم:  62/145,804         تـاريخ: 2015/4/10 
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية  رقـم:  62/164,456         تـاريخ: 2015/5/20
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية  رقم:  62/278,368        تـاريخ: 2016/1/13
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية  رقم:  62/298,911         تـاريخ: 2016/2/23
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية  رقم:  62/312,342         تـاريخ: 2016/3/23
�لواليات �ملتحدة �الأمريكية  رقم:  62/314,921         تـاريخ: 2016/3/29
)وفقا للطلب �لدويل رقم:PCT/US 2016/026813  بتـاريخ: 2016/4/8(

)12(
ت�سمية �الخرت�ع:)54(

�لبد�ية �إلى نهاية تكوين �ل�سعاع �أنظمة �ل�سو�تل
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)57(

�لو�سف �ملخت�سر
�لبد�ية �إلى نهاية تكوين �ل�سعاع تت�سمن �أنظمة )500( �إلى نهاية �لتبديالت )503، 
1202، 3403( و�سيطا �ل�سبكات )502( لتوفـري �ت�سال للم�ستخدم �لطرفـية )517( 
�الأر�سي  �جلزء  توزيع  وميكن   .)519( �سعاع  حتديد  مناطق  نطاق  فـي  �مل�ستخدم 
دخول وحد�ت �جلغر�فـي )515( ونظام معاجلة مركزية )505(. حر�رة عودة �إ�سار�ت 
)525(، ينتقل �مل�ستخدم �لطرفـية، و�ملتعددة �لتي ��ستقبال/ �إر�سال عدد� و�فر� من 
ممر�ت �إ�سار�ت )1702( فـي ناقل للنهاية ونقلها �إلى و�سط �لقاعدة. �سبكة �الأر�س، 
با�ستخد�م beamformers )513، 531(، ت�ستعيد م�سار�ت نقل �لبيانات �مل�ستخدمة 
�الأر�س،  �سبكة   .)527( �لهابطة  �إ�سار�ت  مقابل  من  �لطرفـية  م�ستخدم  بو��سطة 
با�ستخد�م beamformers )513، 529( �إ�سار�ت توؤدي �إلى م�ستبدلة ب�سورة مالئمة 
عند  �نتهاء  بعد  وناقل  �مل�ستخدم،  �جلد�ول  بيانات  من  �حتاد�ت   )521( �لوزن  من 
�لطرف �لتقوية، و�إنتاج عالمات �اللتقاط �إلى )522( �لتي يتم ��ستخد�مها لتكوين 

�أ�سعة.
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(30) 

 (12) 
(54) Title 

GROUND BASED ANTENNA BEAMFORMING FOR COMMUNICATIONS BETWEEN ACCESS     
NODES AND USERS TERMINALS LINKED BY A SATELLITEN AND SATELLITE THEREFORE 

(55) Abstract 
End-to-end beamforming systems (500) include end-to-end relays (503, 1202, 3403) and ground 
networks (502) to provide communications to user terminals (517) located in user beam coverage areas 
(519).  The ground segment can include geographically distributed access nodes (515) and a central 
processing system (505).  Return uplink signals (525), transmitted from the user terminals, have 
multipath induced by a plurality of receive/transmit signal paths (1702) in the end to end relay and are 
relayed to the ground network.  The ground network, using beamformers (513, 531), recovers user data 
streams transmitted by the user terminals from return downlink signals (527).  The ground network, using 
beamformers (513, 529) generates forward uplink signals (521) from appropriately weighted 
combinations of user data streams that, after relay by the end-end-end relay, produce forward downlink 
signals (522) that combine to form user beams. 

 
 

 

-69-



اجلريدة الر�سمية العدد )1486(
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�سلطنــــــة عمــــــــــان
وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــة

 وترويــج �ال�ستثمـــار
�ملديريـة �لعامـــة للتجـــــارة

د�ئــــرة �مللكيــــة �لفكريـــــة  

)22(2018/6/5
)21(OM/P/2018/000150

)44( 2022/10/16
�جلريدة �لر�سمية رقم : 1463
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G01C 11/08 (2006.01), G06T 7/593 (2017.01)Int.Cl.(51)

�سيمن�س �كتينج�سل�سافت، �سركة �أملانية فـي: ويرنر-فون-�سيمن�س-�سرت�بي 1،80333 ميونيخ 1)71(
�أملانيا 

 )72(
�ساير�سبريج، 1  8054  ،13/9 هايدنر�يخ�سرت��سه  فـي:  من�ساوي  بري�سباور،  جوزيف  �ألوي�س 

�لنم�سا
�ستيفان و�كولبينجر، من�ساوي فـي: �سلوجيلجا�سه 9 �إيه/توب 30، 8010 جر�ز، �لنم�سا2

)73(1
�سابا و�سركاوؤهم للملكية �لفكرية1)74(
�أملانيا  رقـم:   854.2 224 2015 10                                 تـاريخ: 2015/12/10)30(

)وفقا للطلب �لدويل رقم: PCT/EP 2016/080055    بتـاريخ: 2016/12/7(
)12(
ت�سمية �الخرت�ع: )54(

طريقة الإنتاج خريطة عمق

�لو�سف �ملخت�سر)57(
يتعلق �الخرت�ع �حلايل بطريقة الإنتاج خريطة عمق من منطقة ك�سف )1( خا�سة ب�سطح �الأر�س، حيث يتم 
ترتيب خط �أنابيب حتت �الأر�س )2( فـي منطقة �لك�سف )1(، وتت�سمن �لطريقة �خلطو�ت �لتالية: ت�سجيل 
�لكامري�  �الأقل )3(، حتديد مو�سع و�جتاه  با�ستخد�م كامري� و�حدة على  �الأقل  تتابع �سورة و�حدة على 
�ملناظرة لكل ت�سجيل م�ستقل، حتديد مو�سع مكاين و�جتاه )4( خط �الأنابيب حتت �الأر�س )2( �ملرتب فـي 
منطقة �لك�سف )1(، �إنتاج خريطة �لعمق �خلا�سة مبنطقة �لك�سف )1( با�ستخد�م طريقة م�سح م�ستوى على 
�أ�سا�س عمليات �لت�سجيل �مل�ستقلة ومو��سع �لكامري� �ملرتبطة ، حيث يتم تق�سيم فرعيا �أق�سى منطقة عمق 
N(i(، �أي وفقا الأدنى �سمك طبقة حمدد  �إلى �إجمايل قطاعات  )5( لطريقة م�سح �مل�ستوى ب�سكل مالئم 
�سلفا)T(  لالأر�س �لتي تغطي خط �الأنابيب حتت �الأر�س )2(، بو��سطة عدد حمدد �سلفا من �مل�ستويات 
)6( �ملتباعدة ب�سكل خمتلف عن بع�سها �لبع�س ومتتد مو�زية لبع�سها �لبع�س، حيث يتم تخ�سي�س �رتفاع 
قطاع حمدد �سلفا )Di( لكل و�حد م�ستقل من �لقطاعات i)N(، وحيث ميتد �جتاه �مل�ستويات )6( مو�زي 

الجتاه )4( خط �الأنابيب حتت �الأر�س )2(.
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Germany      10 2015 224 854.2       10/12/2015  
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(30) 

 (12) 
(54) Title 

METHOD FOR PRODUCING A DEPTH MAP 
(57) Abstract 
The invention relates to a method for producing a depth map from a detection region (1) of the 
earth's surface, in which detection region (1) an underground pipeline (2) is arranged, 
comprising the following method steps: recording at least one image sequence by means of at 
least one camera (3); determining the position and orientation of the camera corresponding to 
each individual recording; determining a spatial position and orientation (4) of the underground 
pipeline (2) arranged in the detection region (1); producing the depth map of the detection 
region (1) by means of a plane sweep method on the basis of the individual recordings and the 
associated camera positions; wherein the maximum depth region (5) of the plane sweep 
method is subdivided into a total of N sections (i) in an adaptive manner, namely according to 
a predetermined minimum layer thickness (T) for the ground covering the underground pipeline 
(2), by means of a predetermined number of planes (6) which are spaced differently from one 
another and extend parallel with respect to one another, whereby a predetermined section 
height (Di) is associated with each of the individual N sections (i), and wherein the orientation 
of the planes (6) extends parallel to the orientation (4) of the underground pipeline (2). 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1486(

 �لو�سف �ملخت�سر باللغة �لعربية لرب�ءة �الخرت�ع 

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــة

 وترويــج �ال�ستثمـــار
�ملديريـة �لعامـــة للتجـــــارة

د�ئــــرة �مللكيــــة �لفكريـــــة  

)22(2017/7/17
)21(OM/P/2017/00209

)44( 2022/10/16
�جلريدة �لر�سمية رقم : 1463

)45(
)11(429

E21B 21/08 , E21B 43/12 , E21B 34/06Int.Cl.(51)

)71(
هاليبورتون �ينريجي �سريفـي�سيز، �إنك.   )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية( 1
2

 )72(
جري�سي، �ستيفـني، مايكل   )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(1
2

)73(1
�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1)74(
)30(PCT/US2015/018772        4/3/2015
بر�ءة  �خرت�ع)12(
و�سيلة حقن و�إنتاج تعمل بالبخار)54(

تبد�أ �حلماية من تاريخ  2015/4/3  و تنتهي بتاريخ  2035/3/3
و�سيلة  ت�ساعد  �الأمناط،  �أحد  فـي  بالبخار.  تعمل  �لتدفق  فـي  حتكم  وطريقة  و�سيلة  عن  �لك�سف  يتم   )57(
�لهيدروكربونات.  على  �ملحتوية  �لتكوين �جلوفـي  د�خل منطقة  �لبخار  فـي حقن  �لتدفق  فـي  �لتحكم 
فـي منط �آخر، ت�ساعد و�سيلة �لتحكم فـي �لتدفق على �إنتاج �لهيدروكربونات من �لتكوين �جلوفـي �إلى 
متحاذية،  منافذ  به  و�سياق  مبيت  بني  مو�سوعا  مكب�سا  �لتدفق  فـي  �لتحكم  و�سيلة  تت�سمن  �ل�سطح. 
و�لتي تنزلق بني مو�سع �أول حيث تتم حماذ�ة �إحدى جمموعات �ملنافذ مع �ملنافذ �ملوجودة فـي �ملبيت 
و�ل�سياق ومو�سع ثان حيث تتم حماذ�ة جمموعة �أخرى من �ملنافذ �الأ�سغر مع �ملنافذ �ملوجودة فـي �ملبيت 
�ملائع للتغري�ت فـي درجة  و�ل�سياق. يتم ت�سغيل �ملكب�س مبنفاخ به حجرة حتتوي على مائع. ي�ستجيب 

�حلر�رة و/�أو �ل�سغط.
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 2 
 3 
GRECI, Stephen, Michael   [US/US] 1 )72( 
 2 
 3 
 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
 3 
PCT/US2015/018772   04.03.2015 
 

(30) 

Patent (12) 
(54)      STEAM OPERATED INJECTION AND PRODUCTION DEVICE. 
 

  Protection starting from  04.03.2015  to  03.03.2035 
 

(57) A steam operated flow control device and method is disclosed. In one mode, the 
flow control device enables steam to be injected into a subterranean formation region 
containing hydrocarbons. In another mode, the flow control device enables the 
hydrocarbons to be produced from the subterranean formation to the surface. The flow 
control device includes a piston disposed between a housing and a mandrel having 
aligned ports, which slides between a first position where one set of ports align with the 
ports in the housing and the mandrel and a second position where another set of 
smaller ports align with the ports in the housing and mandrel. The piston is operated 
by a bellows having a chamber which contains a fluid. The fluid responds to 
temperature and/or pressure variations. 

 
 
 
 
 
 -73-



اجلريدة الر�سمية العدد )1486(

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــة

 وترويــج �ال�ستثمـــار
�ملديريـة �لعامـــة للتجـــــارة

د�ئــــرة �مللكيــــة �لفكريـــــة  

)22(2017/8/6
)21(OM/P/2017/00230

)44( 2022/10/16
�جلريدة �لر�سمية رقم : 1463

)45(
)11(430

B61H 13/36Int.Cl.8(51)
�أم�ستيد ريل كومباين، �إنك.   )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية( 1)71(
�ساند، جوناثان   )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(1)72( 
)73(1
�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1)74(
)30(PCT/US2016/017094               9/2/2016

14/619,740               11.2.2015          US
بر�ءة  �خرت�ع)12(
نظام كبح لعربات �سكة حديد)54(

تبد�أ �حلماية من تاريخ  2016/9/2  وتنتهي بتاريخ  2036/2/8

)57( يتعلق �الخرت�ع �حلايل بتوفـري �أنظمة كبح لعربات �ل�سكك �حلديدية. يحدد نظام �لكبح حمور طويل، 
ويت�سمن جتميعة مكابح �أولى، وجتميعة مكابح ثانية، وم�سغل قابل للت�سغيل لتوليد قوة خطية، ويتم 
�أي�سا ق�سيب متحرك وق�سيب  �لكبح  �لثانية. يت�سمن نظام  �ملكابح  بالقرب من جتميعة  �مل�سغل  و�سع 
ثابت ميتد بني جتميعة �ملكابح �الأولى وجتميعة �ملكابح �لثانية. فـي بع�س �لنماذج، يت�سمن نظام �لكبح 
�أي�سا ر�فعة و�سابط حركة دو��سة كبح مو�سوع بالقرب من جتميعة �ملكابح �الأولى، ويت�سل �سابط حركة 
دو��سة �لكبح بتجميعة �ملكابح �الأولى و�لر�فعة ويكون قابال للت�سغيل ل�سبط م�سافة بطول �ملحور �لطويل 
بني نقطة مرجعية لتجميعة �ملكابح �الأولى ونقطة حمورية للر�فعة. فـي بع�س �لنماذج، يت�سمن نظام 

�لكبح دعامة مت�سلة بتجميعة �ملكابح �لثانية، �مل�سغل، ق�سيب ثابت وق�سيب متحرك مت�سل بالدعامة.

 �لو�سف �ملخت�سر باللغة �لعربية لرب�ءة �الخرت�ع 
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 3 
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(30) 

Patent (12) 
(54)                        BRAKING SYSTEMS FOR RAILWAY CARS. 
 

  Protection starting from  09.02.2016  to  08.02.2036 
 

(57) Braking systems for railway cars are provided. A braking system defines a longitudinal 
axis, and includes a first brake assembly, a second brake assembly, and an actuator operable 
to generate a linear force, the actuator disposed proximate the second brake assembly. The 
braking system further includes a movable rod and a fixed rod extending between the first 
brake assembly and the second brake assembly. In some embodiments, the braking system 
further includes a lever and a slack adjuster disposed proximate the first brake assembly, the 
slack adjuster connected to the first brake assembly and the lever and operable to adjust a 
distance along the longitudinal axis between a reference point of the first brake assembly and 
a pivot point of the lever. In some embodiments, the braking system includes a strut connected 
to the second brake assembly, the actuator, fixed rod and movable rod connected to the strut. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1486(

 �لو�سف �ملخت�سر باللغة �لعربية لرب�ءة �الخرت�ع 

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــة

 وترويــج �ال�ستثمـــار
�ملديريـة �لعامـــة للتجـــــارة

د�ئــــرة �مللكيــــة �لفكريـــــة  

)22(2017/8/6
)21(OM/P/2017/00231

)44( 2022/10/16
�جلريدة �لر�سمية رقم : 1463

)45(
)11(431

B61H 13/36Int.Cl.(51)

)71(
�أم�ستيد ريل كومباين، �إنك.   )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(1
2

 )72(
�ساند، جوناثان   )�لواليات �ملتحدة �الأمريكية(   1
2

)73(1
�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1)74(
)30(PCT/US2016/017097               9/2/2016

14/619,772               11.2.2015          US
بر�ءة  �خرت�ع)12(
نظام كبح لعربات �سكة حديد)54(

تبد�أ �حلماية من تاريخ  2016/9/2  و تنتهي بتاريخ  2036/2/8
)57( يتعلق �الخرت�ع �حلايل بتوفـري �أنظمة كبح لعربات �ل�سكك �حلديدية. يحدد نظام �لكبح حمور طويل، ويت�سمن 
جتميعة مكابح �أولى، وجتميعة مكابح ثانية، وم�سغل قابل للت�سغيل لتوليد قوة خطية، ويتم و�سع �مل�سغل بالقرب 
من جتميعة �ملكابح �لثانية. يت�سمن نظام �لكبح �أي�سا ق�سيب متحرك وق�سيب ثابت ميتد بني جتميعة �ملكابح 
�الأولى وجتميعة �ملكابح �لثانية. فـي بع�س �لنماذج، يت�سمن نظام �لكبح �أي�سا ر�فعة و�سابط حركة دو��سة كبح 
مو�سوع بالقرب من جتميعة �ملكابح �الأولى، ويت�سل �سابط حركة دو��سة �لكبح بتجميعة �ملكابح �الأولى و�لر�فعة 
ويكون قابال للت�سغيل ل�سبط م�سافة بطول �ملحور �لطويل بني نقطة مرجعية لتجميعة �ملكابح �الأولى ونقطة 
حمورية للر�فعة. فـي بع�س �لنماذج، يت�سمن نظام �لكبح دعامة مت�سلة بتجميعة �ملكابح �لثانية، �مل�سغل، ق�سيب 

ثابت وق�سيب متحرك مت�سل بالدعامة.
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اجلريدة الر�سمية العدد )1486(

 �لو�سف �ملخت�سر باللغة �لعربية لرب�ءة �الخرت�ع 

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وز�رة �لتجـــارة و�ل�سناعــة

 وترويــج �ال�ستثمـــار
�ملديريـة �لعامـــة للتجـــــارة

د�ئــــرة �مللكيــــة �لفكريـــــة  

)22(2017/8/8
)21(OM/P/2017/00233

)44( 2022/10/16
�جلريدة �لر�سمية رقم : 1463

)45(
)11(432

B 63B 35/68 , B63H 5/125 , B63H 5/10Int.Cl.(51)

)71(
نوفا باتنت  بي. فـي.   )هولند�( 1
2

 )72(
مولر، كورنيلي�س ليفـينو�س   )هولند�(1
2

)73(1
�أبو غز�لة للملكية �لفكرية1)74(
)30(PCT/NL 2016/050074               2/2/2016

2014304               17.2.2015             NL
بر�ءة  �خرت�ع)12(
قاطرة بحرية مزودة بنظام جر على هيئة ناقل دو�ر)54(

تبد�أ �حلماية من تاريخ  2016/2/2  و تنتهي بتاريخ  2036/2/1
)57( يتعلق �الخرت�ع �حلايل بقاطرة بحرية )1(، ت�ستمل على بدن فردي )2(، �سطح )3( ونظام �سحب 
)4( له قاعدة )5( مت�سلة بال�سطح، و�لقاعدة لها نقطة مركزية )CP(، وعربة نقل)6( قابلة 
للتحريك عرب �لقاعدة على 360، حيث حتتوي �لعربة على ون�س يعمل بالقدرة )7(، حيث يتم 
توفـري وحدتي دفع )12(، ميكنهما توفـري دفع على 360 ْ فـي م�ستوى �أفقي، حيث تتم حماذ�ة 
�لدفع 10% على �الأقل من  �مل�سافة بني وحد�ت  �لدفع فـي �الجتاه �لطويل حيث تبلغ  وحد�ت 
طول )L( �لقاطرة �لبحرية فـي �الجتاه �لطويل، حيث يتم ت�سميم �لقاطرة �لبحرية بحيث �أنه 
�أثناء �ل�سحب تبلغ �مل�سافة �لعمودية بني نقطة �ملركز وخط �ملاء )Hcp( مق�سومة على �مل�سافة 

�لعمودية بني مركز �لدفع �خلا�س بوحد�ت �لدفع وخط �ملاء )Hcp( هو 0.3 - 1.5.
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 (45) 

432 (11) 

B 63B 35/68 , B63H 5/125 , B63H 5/10  Int. Cl. (51) 
NOVA PATENT B.V.   [NL/NL] 1 )71( 
 2 
 3 
MULLER, Cornelis Levinus   [NL/NL] 1 )72( 
 2 
 3 
 1 )73( 
 2 
ABU-GHAZALEH INTELLECTUAL PROPERTY 1 )74( 
 2 
 3 
PCT/NL2016/050074   02.02.2016 
 
2014304   17.02.2015   NL  

(30) 

Patent (12) 
(54)      TUGBOAT PROVIDED WITH A CARROUSEL-TYPE TOWING 
SYSTEM.        

   Protection starting from  02.02.2016  to  01.02.2036 
 

(57) The invention relates to a tugboat (1), comprising a single hull (2), a deck (3) and a towing 
system (4) having a base (5) connected to the deck, the base having a centre point (CP), and 
a cart (6) that is moveable over the base over 360°, wherein the cart comprises a powered 
winch (7), wherein two propulsion units (12) are provided, capable of providing thrust over 360° 
in a horizontal plane, wherein the propulsion units are aligned in the longitudinal direction, 
wherein the distance between the propulsion units is at least 10% of a length (L) of the tugboat 
in the longitudinal direction, wherein the tugboat is configured such that during towing the 
vertical distance between the centre point and the waterline (Hcp) divided by the vertical 
distance between the centre of thrust of the propulsion units and the waterline (Hp) is 0,3 - 1,5. 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1486(

�إعـــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا ألأحكام املـادة )4/24( من قانون حقوق امللكية ال�صناعية 

ال�صادر باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67، اأنه مت جتديد مدة حماية النماذج ال�صناعية 

امل�صجلة املذكورة باجلدول املرفــق ملــــدة )5( خمـــ�س �صنــــوات اأخرى:

تاريخ �لت�صجيل��صــــم �ل�صركــــــةرقم �لنموذج �ل�صناعيم

1OM/ID/2013/000012013/4/23�صوين كمبيوتر انرتتينمنت

2OM/ID/2013/000022012/6/13�صوين كمبيوتر انرتتينمنت

3OM/ID/2018/00003
مان ألتني اأمرييكا اإندا�صرتي اإي 

كومري�صيودي فيكولو�س اإل تي دي اإيه
2018/3/5
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�إعــــــــالن

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 : 157454

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املياه،  تر�سيح  �سبكات  مياه،  دورات  مراحي�س  املياه،  تو�سيل  �سبكات  املياه،  توزيع  �سبكات 

ملوا�سري  خلط  حنفيات  املياه،  حلنفيات  جلب،  �سد  حلقات  ال�سرب،  ملياه  فالتر  مر�سحات 

املعدنية،  باملياه  للحمام  اأوعية،  مغاط�س  املياه،  ل�سحب  اأجهزة  املياه،  توريد  من�ساآت  املياه، 

مر�سحات فالتر، تكييف لهواء، اأجهزة اإعادة ت�سخني الهواء، من�ساآت تكييف الهواء، مراوح 

لتكييف الهواء، اأجهزة ت�سخني، مراجل ت�سخني، اأجهزة لت�سخني الوقود ال�سلب اأو ال�سائل 

اأجهزة  املكاوي،  لت�سخني  �سخانات  ت�سخني،  عنا�سر  كهربائية،  ت�سخني  اأجهزة  الغازي،  اأو 

جتفيف، اأجهزة تكييف الهواء، اأدوات ت�سخني الغراء، اأجهزة لتجفيف العلف والكالأ، مواقد 

اأجهزة ت�سخني، م�سعات حرارية للت�سخني، األواح ت�سخني، �سمامات هوائية ملن�ساآت الت�سخني 

بالبخار، اأجهزة ومن�ساآت جتفيف، اأجهزة لتجفيف اليدين عند املغا�سل، ملفات اأجزاء من 

معدات التقطري اأو الت�سخني اأو التربيد، مراوح اأجزاء من من�ساآت تكييف الهواء، من�ساآت 

ملراجل  مداخن  للمركبات،  الهواء،  تكييف  تهوية  معدات  الهواء،  تكييف  تهوية  واأجهزة 

ت�سخني  فتائل  الت�سخني،  ملراجل  تغذية  اأجهزة  للت�سخني،  �سم�سية  جممعات  الت�سخني، 

طالء  لتجفيف  م�سباح  ت�سخني،  من�ساآت  من  اأجزاء  ثرمو�ستاتية  �سمامات  كهربائية، 

األأظافر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سارب كابو�سيكي كاي�سا ويتاجرون اي�سا با�سم �سارب كوربوري�سن
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: يابانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1 تاكومي-ت�سو، �ساكاي-كو، �ساكاي �سيتي، اأو�ساكا، اليابان
تاريخ تقدمي �لطلب: 2022/9/7

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161980

فـي الفئة 38 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

 )نقل الر�سائل وال�سور مب�ساعدة الكمبيوتر، توفري و�سول امل�ستخدم اإىل �سبكات الكمبيوتر 

العاملية(، توفري اإمكانية تو�سيل امل�ستخدم ب�سبكة حا�سوب عاملية)نقل البودكا�ست توفري 

عرب  منتديات  توفري  عاملية،  كمبيوتر  ل�سبكة  والال�سلكية  ال�سلكية  األت�ساألت  ات�ساألت 

األإنرتنت(، نقل امللفات الرقمية، ات�ساألت أل�سلكية، توفري املنتديات ال�سبكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العذراء  جزر  تورتوأل،  تاون،  رود   ،4301 �سامرب،�س.ب:  ترينيتي  �لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
الربيطانية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162022

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأموال  حتويل  األإنرتنت(،  عرب  امل�سرفية  اخلدمات  األإلكرتوين  األأموال  )حتويل 

اإلكرتونيا)خدمات دفع املحفظة األإلكرتونية، قرو�س )متويل(، اخلدمات امل�سرفية عرب 

الهاتف املحمول(، خدمات دفع املحفظة األإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فايف بيلز ملتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: جزر العذراء الربيطانية

العذراء  جزر  تورتوأل،  تاون،  رود   ،4301 �سامرب،�س.ب:  ترينيتي  �لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 
الربيطانية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/9
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162055

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الوظائف  ال�سوؤون،  األأعمال، والتنظيم وتويل  اإدارة  الدعاية واألإعالن، خدمات  )خدمات 

اإدارة  فـي  امل�سورة  خدمات  األإلكرتونية(،  اأو  التقليدية  بالو�سائل  �سبق  ما  وكل  املكتبية 

األأعمال)خدمات ا�ست�سارات األأعمال املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات، اإدارة النظم وتكاملها، 

تطوير املنتجات ودعمها، وهند�سة الربجميات(، خدمات نقل األأعمال)خدمات األ�ستعانة 

مب�سادر خارجية فـي جمال تكنولوجيا املعلومات، اإدارة النظم وتكاملها، تطوير املنتجات 

ودعمها، والربجميات(، اإدارة األأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين، خدمات اإدارة األأعمال 

اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  األأعمال،  تنظيم  ا�ست�سارات  املوؤقتة، 

األأعمال، ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري األإداري لل�سركات، اإدارة امللفات املربجمة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1 اي�سترين افينيو، الظهران، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/12

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162057

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات األأبحاث والت�ساميم املتعلقة بها، التحليل ال�سناعي، 

مواقع  ت�سميم  فـي  ا�ست�سارية  خدمات  ال�سناعي(،  والت�سميم  ال�سناعي  البحث  خدمات 

األإنرتنت)خدمات مراقبة اجلودة وامل�سادقة، خدمـات ت�سميم وتطوير قطع وبرجميات 

احلا�سوب، ا�ست�سارات فـي جمال احلا�سوب، خدمات ت�سميم وتطوير برجميات الكمبيوتر 

لالآخرين(، �سيانة برامج حا�سوب)خدمات احلا�سوب، تركيب، �سيانة وحتديث برجميات 
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احلا�سوب، خدمات الدعم التقني، حتديدا:، ا�ستك�ساف اأخطاء اأجهزة وبرجميات الكمبيوتر 

واإ�سالحها �سخ�سيا، عرب الهاتف وعرب �سبكات األت�ساألت األإلكرتونية والب�سرية، خدمات 

اإن�ساء و�سيانة املواقع على �سبكة األإنرتنت لالآخرين،  اأنظمة و�سبكات احلا�سوب(،  تكامل 

حتديث برامج حا�سوب، تطوير النظام األأ�سا�سي للكمبيوتر، خدمات األ�ست�سارة فـي جمال 

التكنولوجيا، خدمات األ�ست�سارة فـي جمال تكنولوجيا احلا�سوب، خدمات األ�ست�سارة فـي 

جمال األت�ساألت ال�سلكية والال�سلكية، حتليل اأنظمة حا�سوب، البحث العلمي، الت�سميم 

جمال  فـي  ا�ست�سارات  احلا�سوبية،  الربجميات  فـي  ا�ست�سارات  اجلودة،  مراقبة  ال�سناعي، 

ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب، ت�سميم برامج حا�سوبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1 اي�سترين افينيو، الظهران، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/12

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162058

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الفوتوغرافـي،  والت�سوير  وامل�ساحية،  املالحة،  والبحثية،  العلمية،  واألأدوات  )األأجهزة 

وب�سرية)والب�سرية،  �سمعية  تعليم  اأجهزة  الب�سرية(،  ال�سمعية  واملقاطع  وال�سينمائية، 

األإنقاذ  واأدوات  واأجهزة  والتفتي�س،  فح�س،  التتبع،  األ�سارات،  واإر�سال  القيا�س،  والوزن، 

والتعليم، اأجهزة ومعدات تو�سيل(، اأجهزة وزن)الت�سغيل، التحويل، التجميع، التنظيم اأو 

اأو معاجلة  اأجهزة واأدوات ت�سجيل، واألإر�سال، ن�سخ  اأو ا�ستخدام الكهرباء،  التحكم بتوزيع 

امل�سجلة والقابلة للتنزيل،  اأجهزة واأدوات وزن)الو�سائط  البيانات(،  اأو  اأو ال�سور  ال�سوت، 

تدار  التي  األأجهزة  واآليات  الفارغة،  التناظرية  اأو  الرقمية  والتخزين  الت�سجيل  و�سائط 

اأقنعة  غو�س،  بذألت  احلا�سبة،  واألآألت  النقد،  ت�سجيل  اآألت  النقدية،  القطع  طريق  عن 

-84-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

للغوا�سني، �سدادات اأذن للغوا�سني(، اأجهزة قيا�س)م�سابك األآنف للغوا�سني وال�سباحني، 

اأجهزة  احلرائق،  اإطفاء  اأجهزة  املاء،  حتت  لل�سباحة  تنف�س  اأجهزة  للغوا�سني،  قفازات 

اأجهزة  احلا�سوب،  اأجهزة  احلا�سوب،  برجميات  باحلوا�سيب،  امللحقة  واألأجهزة  احلا�سوب 

وبرجميات  احلا�سوب  اإلكرتونية)اأجزاء  اإ�سارات  اإر�سال  اأجهزة  الكمومية(،  احلا�سوب 

واإدارة  املعلومات  تكنولوجيا  لتحليل  احلا�سوب  وبرجميات  احلا�سوب  اأجهزة  احلا�سوب، 

البيانات، اأجهزة احلا�سوب وبرجميات احلا�سوب لتطوير التطبيقات(، اأدوات واآألت فح�س 

احلا�سوب  اأجهزة  ال�سحابية،  للحو�سبة  احلا�سوب  وبرجميات  احلا�سوب  املواد)اأجهزة 

للذكاء  احلا�سوب  وبرجميات  احلا�سوب  اأجهزة  املعرفية،  للحو�سبة  احلا�سوب  وبرجميات 

اأجهزة  الكتل(،  �سل�سلة  لتكنولوجيا  احلا�سوب  وبرجميات  احلا�سوب  اأجهزة  األ�سطناعي، 

ومعدات اإنقاذ، اأجهزة تعليمية، اأجهزة تنظيم كهربائية، لوحات حتكم كهربائية، �سناديق 

توزيع كهربائية، اأجهزة ألإعداد اأفالم الت�سوير ال�سينمائي، لوحات توزيع كهربائية، اأجهزة 

برامج  ال�سوت،  مزج  اأجهزة  ال�سوت،  ن�سخ  اأجهزة  ال�سوت،  نقل  اأجهزة  ال�سوت،  ت�سجيل 

تخزين  و�سائط  مغناطي�سية،  بيانات  تخزين  و�سائط  للتنزيل،  قابلة  برجميات  حا�سوب 

بيانات ب�سرية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآألت ت�سجيل النقد، اآألت حا�سبة، 

مالقط  للغوا�سني،  اأقنعة  للغوا�سني،  اأذن  �سدادات  للغوا�سني،  قفازات  غو�س،  بذألت 

اأنفية للغوا�سني وال�سباحني، اأحزمة الوزن للغوا�سني، اأجهزة تنف�س لل�سباحة حتت املاء، 

حا�سوب  برجميات  احلا�سوب،  عتاد  باحلا�سوب،  ملحقة  اأجهزة  احلريق،  ألإطفاء  خراطيم 

لت�سغيل احلا�سوب، تطبيقات  برامج م�سجلة  م�سجلة، لوحات مفاتيح ألأجهزة احلا�سوب، 

برجميات احلا�سوب، قابلة للتنزيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1 اي�سترين افينيو، الظهران، اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/12

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162060

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الوظائف  ال�سوؤون،  األأعمال، والتنظيم وتويل  اإدارة  الدعاية واألإعالن، خدمات  )خدمات 

اإدارة  فـي  امل�سورة  األإلكرتونية(، خدمات  اأو  التقليدية  بالو�سائل  �سبق  ما  املكتبية وكل 

األأعمال)خدمات ا�ست�سارات األأعمال املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات، اإدارة النظم وتكاملها، 

تطوير املنتجات ودعمها، وهند�سة الربجميات(، خدمات نقل األأعمال)خدمات األ�ستعانة 

مب�سادر خارجية فـي جمال تكنولوجيا املعلومات، اإدارة النظم وتكاملها، تطوير املنتجات 

ودعمها، والربجميات(، اإدارة األأعمال ملوردي اخلدمات املتعاقدين، خدمات اإدارة األأعمال 

اإدارة  ا�ست�سارات  تنظيمية،  وا�ست�سارات  اأعمال  اإدارة  األأعمال،  تنظيم  ا�ست�سارات  املوؤقتة، 

األأعمال، ا�ستعانة بجهات خارجية للت�سيري األإداري لل�سركات، اإدارة امللفات املربجمة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1 اي�سترين افينيو، الظهران، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/12

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162076

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)التعليم، خدمات توفري التدريب، والرتفيه، األأن�سطة الريا�سية والثقافية بالو�سائل 

اأجهزة  احل�سر،  أل  املثال  �سبيل  على  الكمبيوتر  اأجهزة  فـي  األبتكارية  اأو  التقليدية 

احلا�سوب،  اأجهزة  التعليم،)قطع  اأو  للرتفيه  النوادي  خدمات  الطرفية(،  احلوا�سيب 

برجميات احلا�سوب، خدمات برجمة احلا�سوب، خدمات احلو�سبة، التعلم األآيل والذكاء 

األ�سطناعي(، تنظيم املباريات الريا�سية، توفري ت�سنيفات للم�ستخدم لالأغرا�س الثقافية 

اأو الرتفيهية، األكادمييات للرتبية والتعليم، خدمات الرتبية والتعليم، خدمات التعليم 

التي توفرها املدار�س، تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفيه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1 اي�سترين افينيو، الظهران، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/12

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162077

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات األأبحاث والت�ساميم املتعلقة بها، التحليل ال�سناعي، 

خدمات البحث ال�سناعي والت�سميم ال�سناعي(، خدمات األ�ست�سارة فـي جمال تكنولوجيا 

احلا�سوب)خدمات مراقبة اجلودة وامل�سادقة، خدمـات ت�سميم وتطوير قطع وبرجميات 

احلا�سوب، ا�ست�سارات فـي جمال احلا�سوب، خدمات ت�سميم وتطوير برجميات الكمبيوتر 

والال�سلكية)خدمات  ال�سلكية  األت�ساألت  جمال  فـي  األ�ست�سارة  خدمات  لالآخرين(، 

احلا�سوب، تركيب، �سيانة وحتديث برجميات احلا�سوب، خدمات الدعم التقني، حتديدا:، 

وعرب  الهاتف  عرب  �سخ�سيا،  واإ�سالحها  الكمبيوتر  وبرجميات  اأجهزة  اأخطاء  ا�ستك�ساف 

احلا�سوب(،  و�سبكات  اأنظمة  تكامل  خدمات  والب�سرية،  األإلكرتونية  األت�ساألت  �سبكات 

حتليل اأنظمة حا�سوب، البحث العلمي، الت�سميم ال�سناعي، مراقبة اجلودة، ا�ست�سارات فـي 

الربجميات احلا�سوبية، ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب، ت�سميم 

برامج حا�سوبية، ت�سميم اأنظمة حا�سوب، خدمات ا�ست�سارية فـي ت�سميم مواقع األإنرتنت، 

حتديث  لالآخرين،  األإنرتنت  �سبكة  على  املواقع  و�سيانة  اإن�ساء  حا�سوب،  برامج  �سيانة 

برامج حا�سوب، تطوير النظام األأ�سا�سي للكمبيوتر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الزيت العربية ال�سعودية
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 1 اي�سترين افينيو، الظهران، اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/12

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162180

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العقارية، خدمات  ال�سوؤون  التاأمني، خدمات  والنقدية، خدمة  املالية  املعامالت  )خدمات 

من  مزودة  الدفع  خدمات  األإلكرتوين،  الدفع  خدمات  األإلكرتونية،  املحفظة  مدفوعات 

اإدارة  خدمات  الدفعات،  اأمور  تويل  خدمات  الال�سلكية،  األت�سال  واأنظمة  اأجهزة  قبل 

الرعاية  األفرتا�سية،  للعملة  املايل  ال�سرف  األفرتا�سية،  العمالت  خدمات  الدفعات، 

وال�سقق  العقارات  مكاتب  األأموال(،  ت�سريف  اإلكرتونيا،  األأموال  حتويل  خدمات  املالية، 
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اإ�ستثمار  العقارات، خدمات  امل�سرفية،  العمليات  )تاأمني،  املايل  التقييم  ال�سكنية)خدمات 

األأموال، ال�سمانات والكفاألت، خدمات بنوك األدخار، خدمات مكاتب األإقامة )ال�سقق(، 

حت�سيل  األئتمان،  بطاقات  خدمات  اخل�سم،  بطاقات  خدمات  األآمنة،  الودائع  خدمات 

األإيجارات، تاأجري ال�سقق، تاأجري املكاتب )عقارات(، تاأجري املزارع، و�ساطة األأوراق املالية(، 

املالية، خدمات القرو�س )التمويل(، والتخلي�س،  العقارات)خدمات و�ساطةاألأوراق  اإدارة 

األكتوارية(،  اخلدمات  املالية،  األإ�ست�سارات  تقدمي  خدمات  التاأمني،  اإ�ست�سارات  املالية، 

ن�سائح  خدمات  األإدخار،  �سندوق  خدمات  األئتمان،  مكاتب  مالية)خدمات  ا�ست�سارات 

القرو�س، خدمات اإدارة العقارات، اإدارة املباين متعددة ال�سقق ال�سكنية، منظمات حت�سيل 

بطاقات  اإ�سدار  والتاأجري،  ال�سراء  متويل  املالية،  التح�سيالت  تنظيم  خدمات  خريية، 

األئتمان، خدمات اإ�سدار العمالت ذات القيمة الرمزية، خدمات جمع التربعات اخلريية، 

تقييم األآثار، تثمني الطوابع(، ا�ست�سارات التاأمني)التقييم املايل، تثمني القطع النقدية، 

تقييم املجوهرات، خدمات ثمني العقارات، تخمني األأعمال الفنية، و�ساطة ال�سهادات املالية 

التي ت�سمح بانبعاث الغازات امل�ساوية لثاين اأك�سيد الكربون، القرو�س املق�سطة، القرو�س 

مقابل �سمان، خدمات �سناديق األ�ستثمار، خدمات ودائع املمتلكات القيمة، خدمات تاأجري 

التربعات  جمع  األئتمان،  بطاقات  اإ�سدار  قيمة،  ذات  �سراء  بطاقات  اإ�سدار  العقارات(، 

اخلريية، تنظيم التح�سيل املايل، تثمني الطوابع، تثمني العقارات، تثمني التحف، تثمني 

الفنون، تثمني املجوهرات، تثمني القطع النقدية، القرو�س املق�سطة، القرو�س ب�سمان، 

العقارات،  وكاألت  خدمات  األئتمان،  مكاتب  خدمات  التاأمني،  خدمات  العقارات،  تاأجري 

حفظ  خدمات  اجلمركي،  التخلي�س  �سم�سرة  خدمات  الديون،  حت�سيل  وكاألت  خدمات 

الودائع، اخلدمات التمويلية، خدمات بنوك توفري، خدمات دفع رواتب التقاعد، خدمات 

ت�سفية األأعمال املالية، خدمات �سندوق األإدخار، خدمات �سم�سرة األأوراق املالية، خدمات 

ا�ست�سارية ب�ساأن الديون، خدمات التقييم املايل ا�ستجابة لنداءات العطاءات، خدمات دفع 

املحفظة األإلكرتونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوجن كوجن جاثريينج ميديا ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هوجن كوجن

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينج تك، كومري�سيال �سنرت، وينج لوك �سرتيت، هوجن كوجن
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/14

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162184

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)توفري نغمات رنني ور�سومات غري قابلة للتنزيل يتم تقدميها اإىل اأجهزة األت�سال 

املحمولة عرب �سبكة كمبيوتر عاملية و/اأو �سبكات أل�سلكية، توفري تدريب وتعليم، تاأجري 

معدات األألعاب، ن�سر املجالت اأو اليوميات على األإنرتنت )خدمات مدونة(، توفري األأفالم 

غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفيديو بح�سب الطلب، خدمات األألعاب املقدمة 

التدريب  خدمات  مبا�سرة،  تعليمية  منتديات  وعقد  تنظيم  حا�سوب،  �سبكة  من  مبا�سرة 

الرتفيه  األإلكرتوين،  املكتبي  الن�سر  اللعب،  معدات  تاأجري  متثيلية،  اأجهزة  توفرها  التي 

بالراديو، الرتفيه التلفزيوين، خدمات الت�سلية، معلومات عن الرتفيه، تزويد امل�ستخدمني 

مبراجع ألأغرا�س الرتفيه اأو الثقافة، خدمات الرتبية والتعليم، خدمات النوادي للرتفيه 

اأو التعليم، معلومات عن الرتبية والتعليم)خدمات الرتفيه، ترفيه تفاعلي لال�ستخدام 

األإنرتنت ي�سم  الهاتف املحمول، تقدمي معلومات الرتفيه، توفري موقع على �سبكة  مع 

عرب  اجلارية  التلفزيونية  الربامج  ب�ساأن  ترفيهية  معلومات  توفري  ترفيهية،  معلومات 

�سبكة كمبيوتر عاملية، اخلدمات التعليمية، اخلدمات التعليمية املتعلقة بتقدمي اخلربات 

الرتبوية املتعلقة بالثقافة(، خدمات التعليم التي توفرها املدار�س)املو�سوعات التاريخية 

واألجتماعية، األأماكن واألأحداث، خدمات توفري املعلومات التعليمية، الن�سر على األإنرتنت 

توفري  العاملية،  األت�سال  و�سبكات  الكمبيوتر  �سبكات  األإلكرتونية،  وال�سحف  للكتب 

الواقع،  الر�سوم املتحركة، واملو�سيقى، واملعلومات، واألأخبار،  الرتفيه، األألعاب الريا�سية، 

األأفالم الوثائقية، األأحداث احلالية(، اخلدمات الثقافية اأو التعليمية اأو الرتفيهية التي 

تقدمها املعار�س الفنية)والربجمة الفنية والثقافية عرب املواقع األإلكرتونية وتطبيقات 

األإنرتنت  عرب  اإلكرتونيا  املقدمة  األألعاب  خدمات  التفاعلية،  األألعاب  توفري  الكمبيوتر، 

من �سبكات احلا�سوب، اخلدمات التعليمية والرتفيهية التي تقدمها اجلمعية ألأع�سائها، 

احلا�سوب  ألألعاب  األإنرتنت  عرب  األإلكرتونية  املعلومات  توفري  وتدريب،  تعليم  خدمات 

اأو  الثقافية  لالأغرا�س  للم�ستخدم  ت�سنيفات  توفري  لالألعاب(،  احلا�سوب  وحت�سينات 
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الرتفيهية)توفري املعلومات حول الرتفيه وفعاليات الرتفيه من خالل �سبكات األإنرتنت 

وفعاليات  احلية  والعرو�س  واملو�سيقى،  بالرتفيه،  املتعلقة  املعلومات  تقدمي  واألإنرتنت، 

فـي  األأخبار  تقدمي  األإنرتنت،  عرب  امل�ستمر  بالتعليم  املتعلقة  املعلومات  توفري  الرتفيه، 

طبيعة تقارير األأحداث اجلارية، توفري الرتفيه، توفري الرتفيه اإلكرتونيا عرب األإنرتنت 

على �سكل بطوألت األعاب(، ن�سر الكتب وال�سحف األإلكرتونية على األإنرتنت)توفري 

توفري  خدمات  التدريب،  توفري  خدمات  األإلكرتونية،  املواقع  عرب  الرتفيه  معلومات 

املن�سورات األإلكرتونية عرب األإنرتنت، غري القابلة للتنزيل، توفري موقع اإلكرتوين ي�سم 

املو�سيقيني، تنظيم  املو�سيقي والفنانني  املو�سيقى، الرتفيه  معلومات الرتفيه فـي جمال 

توفري  األإنرتنت(،  للتنزيل على  قابلة  األعاب غري  توفري  األإلكرتونية،  األألعاب  مناف�سات 

ت�سهيالت ريا�سية)تقدمي معلومات عرب األإنرتنت حول ن�ساطات تعليم، توفري معلومات 

ترفيهية تتعلق ب�سخ�سية متحركة وم�سل�سل تلفزيوين متحرك من خالل موقع اإلكرتوين، 

تقدمي خدمات ترفيهية على غرار امل�سل�سل التلفزيوين، �سل�سلة برامج الو�سائط املتعددة، 

ال�سور املتحركة، ومقاطع الفيديو، واألأفالم ومقاطع األأفالم، توفري املو�سيقى الرقمية 

)غري القابلة للتنزيل( من األإنرتنت(، توفري املطبوعات األإلكرتونية الفورية غري القابلة 

للتنزيل، تقدمي عرو�س املنوعات، تنظيم املباريات اأو املناف�سات للتعليم اأو الرتفيه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوجن كوجن جاثريينج ميديا ليمتد

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هوجن كوجن

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينج تك، كومري�سيال �سنرت وينج لوك �سرتيت، هوجن كوجن

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/14

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162186

فـي الفئة 45 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)خدمات ال�سبكات األجتماعية عرب األإنرتنت، خدمات ال�سبكات األجتماعية عرب األإنرتنت 

التي ميكن الو�سول اإليها عن طريق تطبيقات الهاتف املحمول القابلة للتنزيل، خدمات 

األجتماعي،  العمل  األجتماعية)خدمات  الو�سافة  خدمات  ال�سخ�سية(،  التعريف  وكالة 

اخلدمات األ�ست�سارية املتعلقة بالتخطيط األجتماعي، واملرافقة، وخدمات وكالة التعريف 

ال�سخ�سية، واجللو�س فـي املنزل، وجمال�سة األأطفال، ورعاية احليوانات األأليفة، ووكاألت 

ترخي�س  الفكرية،  امللكية  األأطفال)ترخي�س  رعاية  األأبراج(،  و�سب  والتعهد،  املباحث، 

برامج الكمبيوتر )اخلدمات القانونية(، خدمات املواعدة خدمات األأمن من اأجل احلماية 

املادية للممتلكات املادية واألأفراد، اخلدمات ال�سخ�سية واألجتماعية التي يقدمها األآخرون 

خدمات  األأليفة،  احليوانات  رعاية  املنزلية،  الرعاية  خدمات  األأفراد(،  احتياجات  لتلبية 

وكاألت التحقيق، ترخي�س امللكية الفكرية، ترخي�س برامج حا�سوبية خدمات قانونية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هوجن كوجن جاثريينج ميديا ليمتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هوجن كوجن

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: وينج تك، كومري�سيال �سنرت وينج لوك �سرتيت، هوجن كوجن
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/14

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162241

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وامل�سروبات،  األأطعمة  وتقدمي  اإعداد  والكوكتيل،  البار  �سالة  خدمات  املطاعم،  )خدمات 

البارات،)األأطعمة  التعاقدية(، خدمات احلانات  الغذاء  تقدمي الطعام وال�سراب، خدمات 

ال�سهية )املطاعم(، خدمات املطاعم اجلاهزة، مطاعم تتميز بخدمة التو�سيل اإىل املنازل(، 

وال�سراب، خدمات مطاعم  بالطعام  التموين  الوجبات اخلفيفة،  تقدمي  خدمات مطاعم 

اخلدمة الذاتية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اكاترا هو�سبيتاليتي فنت�سرز بي فـي تي ليميتد
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: هندية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: اأي، طريق ع�ساف علي، نيودلهي، الهند
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/15

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162365

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)فنادق منتجعات موتيالت اإقامة وخدمات مطعم، اإجراء حجوزات �سكن لالآخرين، خدمات 

خدمات  واألإقامة(،  وال�سكن  الفنادق  وال�سراب،  والطعام  األإقامة  توفري  وهي  ال�سيافة، 

الفنادق، احلجز فـي الفنادق، خدمات الفنادق ال�سغرية املوتيالت، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تي ام ات�س ورلدوايد، ال ال �سي
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سيلفان واي بار�سيباين، نيو جري�سي، الوأليات املتحدة األأمريكية
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/20

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162418

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي)خدمات  خدمات  مطاعم(،  الطعام،  تقدمي  وال�سراب،  الطعام  تقدمي  )خدمات 

خدمات  الكافترييات،  خدمات  وال�سراب(،  الطعام  لتوفري  واحلجز  والن�سائح  املعلومات 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطابخ ال�سحابة األفرتا�سية
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

 ,900 ر.ب:   5325 �س.ب:  م�سقط  حمافظة  بو�سر،  القرم،  �ساطي  �لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/21

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 

-92-



اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162420

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي)خدمات  خدمات  مطاعم(،  الطعام،  تقدمي  وال�سراب،  الطعام  تقدمي  )خدمات 

خدمات  الكافترييات،  خدمات  وال�سراب(،  الطعام  لتوفري  واحلجز  والن�سائح  املعلومات 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مطابخ ال�سحابة األفرتا�سية

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

 ,900 ر.ب:   5325 �س.ب:  م�سقط  حمافظة  بو�سر،  القرم،  �ساطي  �لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 

�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/21

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162490

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)توفري برنامج كمبيوتر غري قابل للتحميل عرب األإنرتنت با�ستخدام الذكاء األ�سطناعي 

أل�ستخدامه فيما يتعلق باملركبات الربية ذات املحركات(، توفري معلومات عن التكنولوجيا 

والربجمة احلا�سوبية عن طريق مواقع األإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جينريال موتورز اإل اإل �سي

�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اأمريكية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: ريني�سان�س �سنرت، ديرتويت،ميت�سيغان، الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/23

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162493

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)خدمات تنظيم ور�س العمل، الندوات الندوات املنعقدة عرب األإنرتنت وخدمات تدريبية 

تدريب،  العمل  ور�سات  واإدارة  تنظيم  الندوات،  واإدارة  تنظيم  الرتجمة(،  خدمات  اأخرى، 

الرتجمة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: لبنانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 11-9421، بريوت، لبنان
تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/23

��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية
�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162501

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأو لغايات منزلية، ومواد الفنانني،  )القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة فـي القرطا�سية 

ورق)الورق  األأثاث(،  )عدا  املكتبية  واللوازم  الكاتبة  األآألت  التلوين،  اأو  الدهان  فرا�سي 

والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة فـي فئات اأخرى، املطبوعات، 

)عدا  والتدري�س  التوجيه  مطبوعات)مواد  الفوتوغرافية(،  ال�سور  الكتب،  جتليد  مواد 

الطباعة،  اأخرى(، حروف  فئات  فـي  الواردة  البال�ستيكية )غري  التغليف  األأجهزة(، مواد 

قرطا�سية،  مطبوعة،  فوتوغرافية  �سور  الكتب،  لتجليد  مواد  )الرا�سمات(،  الكلي�سيهات 

مواد ل�سق غراء، للقرطا�سية اأو لغايات منزلية، قوالب لب لت�سكيل ال�سل�سال مواد فنانني، 

فرا�سي دهان اأو تلوين، اآألت كاتبة كهربائية اأو غري كهربائية، لوازم مكتبية عدا األأثاث، 

مواد تدري�س عدا األأجهزة، رقائق بال�ستيكية للتغليف، حروف طباعة، كلي�سيهات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية العاملية للتنمية واأل�ستثمار
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3886 ر.ب: 112، مدينة العرفان م�سقط هيلز، مربع رقم: 
9993 بناية رقم: 95، الطابق ال�سابع، م�سقط، �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/23
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162503

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإدارة األأعمال، خدمات تويل وت�سيري  دعاية واإعالن)خدمات الدعاية واألإعالن، خدمات 

�سوؤون األأعمال، خدمات الوظائف املكتبية(، خدمات وكاألت الدعاية واألإعالن، ا�ست�سارات 

اإدارة األأعمال، ن�سخ األت�ساألت وظائف مكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية العاملية للتنمية واأل�ستثمار
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3886 ر.ب: 112، مدينة العرفان م�سقط هيلز، مربع رقم: 
9993 بناية رقم: 95، الطابق ال�سابع، م�سقط، �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/23
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162517

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأن�سطة  خدمات  الرتفيهية،  اخلدمات  التدريب،  توفري  خدمات  التعليمية،  )اخلدمات 

الريا�سية والثقافية(، خدمات التدريب التي توفرها اأجهزة متثيلية، خدمات املع�سكرات 

الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية العاملية للتنمية واأل�ستثمار
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3886 ر.ب: 112، مدينة العرفان م�سقط هيلز، مربع رقم: 
9993 بناية رقم: 95، الطابق ال�سابع، م�سقط، �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/23
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162518

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات األأبحاث والت�ساميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل 

واألأبحاث ال�سناعية، خدمـات ت�سميم وتطوير قطع وبرجميات احلا�سوب(، ت�سميم برامج 

حا�سوبية، ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية العاملية للتنمية واأل�ستثمار
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3886 ر.ب: 112، مدينة العرفان م�سقط هيلز، مربع رقم: 
9993 بناية رقم: 95، الطابق ال�سابع، م�سقط، �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/23
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162519

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأخرى،  فئات  فـي  واردة  وغري  املواد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  )الورق 

املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة 

األآألت  التلوين،  اأو  الدهان  فرا�سي  الفنانني،  ومواد  منزلية،  لغايات  اأو  القرطا�سية  فـي 

مواد  األأجهزة(،  )عدا  والتدري�س  التوجيه  مواد  األأثاث(،  )عدا  املكتبية  واللوازم  الكاتبة 

التغليـــف البال�ستيكيـــة )غري الـــواردة فـي فئات اأخرى(، حـــروف الطباعــــة، الكلي�سيهـــــات 

)الرا�سمات(، مطبوعات، ورق، مواد لتجليد الكتب، �سور فوتوغرافية مطبوعة، قرطا�سية، 

مواد ل�سق غراء، للقرطا�سية اأو لغايات منزلية، قوالب لب لت�سكيل ال�سل�سال مواد فنانني، 

فرا�سي دهان اأو تلوين، اآألت كاتبة كهربائية اأو غري كهربائية، لوازم مكتبية عدا األأثاث، 

مواد تدري�س عدا األأجهزة، رقائق بال�ستيكية للتغليف، حروف طباعة، كلي�سيهات.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة منتجعات م�سقط �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3886 ر.ب: 112، مدينة العرفان، قطعة رقم: 9993، مبنى 
رقم 95, ط 7، م�سقط هيلز، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/23
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162524

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوؤون  خدمات  النقدية،  ال�سوؤون  خدمات  املالية،  ال�سوؤون  خدمات  التاأمني،  )خدمات 

العقارية(، ا�ست�سارات مالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة منتجعات م�سقط �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3886 ر.ب: 112، مدينة العرفان، قطعة رقم: 9993، مبنى 
رقم: 95, ط 7، م�سقط هيلز، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/23
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162525

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأن�سطة  خدمات  الرتفيهية،  اخلدمات  التدريب،  توفري  خدمات  التعليمية،  )اخلدمات 

الريا�سية والثقافية(، خدمات التدريب التي توفرها اأجهزة متثيلية، خدمات املع�سكرات 

الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة منتجعات م�سقط �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3886 ر.ب: 112، مدينة العرفان، قطعة رقم: 9993، مبنى 
رقم: 95, ط 7، م�سقط هيلز، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/23
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162527

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات األأبحاث والت�ساميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل 

واألأبحاث ال�سناعية، خدمـات ت�سميم وتطوير قطع وبرجميات احلا�سوب(، خدمات خمترب 

علمي، ت�سميم برامج حا�سوبية، ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة منتجعات م�سقط �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 3886 ر.ب: 112، مدينة العرفان، قطعة رقم: 9993، مبنى 
رقم: 95, ط 7، م�سقط هيلز، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/23
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162530

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأخرى،  فئات  فـي  واردة  وغري  املواد  هذه  من  امل�سنوعة  واملنتجات  املقوى  والورق  )الورق 

املطبوعات، مواد جتليد الكتب، ال�سور الفوتوغرافية، القرطا�سية، مواد الل�سق امل�ستعملة 

فـي القرطا�سية اأو لغايات منزلية، ومواد الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، األآألت الكاتبة 

واللوازم املكتبية )عدا األأثاث (، مواد التوجيه و التدري�س )عد ا األأجهزة(، مواد التغليف 

البال�ستيكية )غري الواردة فـي فئات اأخرى(، حروف الطباعة، الكلي�سيهات ) الرا�سمات(، 

ورق، مطبوعات، مواد لتجليد الكتب، �سور فوتوغرافية مطبوعة، قرطا�سية، مواد ل�سق 

غراء، للقرطا�سية اأو لغايات منزلية، قوالب لب لت�سكيل ال�سل�سال مواد فنانني، فرا�سي 

مواد  األأثاث،  عدا  مكتبية  لوازم  كهربائية،  غري  اأو  كهربائية  كاتبة  اآألت  تلوين،  اأو  دهان 

تدري�س عدا األأجهزة، رقائق بال�ستيكية للتغليف، حروف طباعة، كلي�سيهات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية لال�ستثمارات العقارية واخلدمات �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

9993، مبنى  112، مدينة العرفان، قطعة رقم:  3019ر.ب:  �لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 
رقم: 95, ط 7، م�سقط هيلز، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/23
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162533

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)خدمات الدعاية واألإعالن، خدمات اإدارة األأعمال، خدمات تويل وت�سيري �سوؤون األأعمال، 

اإدارة األأعمال،  خدمات الوظائف املكتبية(، خدمات وكاألت الدعاية واألإعالن، ا�ست�سارات 

ن�سخ األت�ساألت وظائف مكتبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية لال�ستثمارات العقارية واخلدمات �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

9993، مبنى  112، مدينة العرفان، قطعة رقم:  3019ر.ب:  �لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 
رقم: 95, ط 7، م�سقط هيلز، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/23
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162536

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سوؤون  خدمات  النقدية،  ال�سوؤون  خدمات  املالية،  ال�سوؤون  خدمات  التاأمني،  )خدمات 

العقارية(، خدمات وكاألت العقارات، ا�ست�سارات مالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية لال�ستثمارات العقارية واخلدمات �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

9993، مبنى  112، مدينة العرفان، قطعة رقم:  3019ر.ب:  �لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 
رقم: 95, ط 7، م�سقط هيلز، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/23
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162540

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

األأن�سطة  خدمات  الرتفيهية،  اخلدمات  التدريب،  توفري  خدمات  التعليمية،  )اخلدمات 

الريا�سية والثقافية(، خدمات التدريب التي توفرها اأجهزة متثيلية، خدمات املع�سكرات 

الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية لال�ستثمارات العقارية واخلدمات �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

9993، مبنى  112، مدينة العرفان، قطعة رقم:  3019ر.ب:  �لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 
رقم: 95, ط 7، م�سقط هيلز، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/23
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162541

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات األأبحاث والت�ساميم املتعلقة بها، خدمات التحاليل 

واألأبحاث ال�سناعية، خدمـات ت�سميم وتطوير قطع وبرجميات احلا�سوب(، ت�سميم برامج 

حا�سوبية، ا�ست�سارات فـي جمال ت�سميم وتطوير اأجهزة احلا�سوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة العمانية لال�ستثمارات العقارية واخلدمات �س.م.م
�جلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

9993، مبنى  112، مدينة العرفان، قطعة رقم:  3019ر.ب:  �لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 
رقم: 95, ط 7، م�سقط هيلز، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي �لطلب: 2023/2/23
��ســـــــم �لوكيــــــــــــل:�سابا و�سركاوؤهم للملكية الفكرية

�لعنـــــــــــــــــــــــــــــو�ن:�سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162741

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)برجميات احلا�سوب، برجميات احلا�سوب للخدمات اللوج�ستية، برجميات احلا�سوب فـي 

جمال ال�سيارات الكهربائية(،برجميات حا�سوب م�سجلة،)برجميات احلا�سوب فـي جمال 

الكهربائية،  البطاريات  �سحن  اأجهزة  املوؤ�س�سة(،  برجميات  الكهربائية،  املركبات  �سحن 

برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل، حمطات �سحن املركبات الكهربائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سل براندز انرتنا�سيونال اأ جى

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سوي�سرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: بارمياتي، بار، �سوي�سرا

تاريخ تقدمي الطلب: 2/2٠2٣/٣

ا�ســـــــم الوكيــــــــــــل:�سابا ��سركا�ؤهم للملكية الفكرية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان 

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162545

فـي الفئة ٣9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تو�سيل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميما�س لتطوير اخلدمات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2/2٣/2٠2٣
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162364

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة )�سركات جتهيز الطعام(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: لندا املقيمية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162366

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيتون  زيت  للطعام،  زيت نخيل  �سم�سم،  زيت  للطعام،  النخيل  زيت لب  للطعام،  ذرة  زيت 

للطعام، زيت دوار ال�سم�س للطعام، الزهور املجففة ال�ساحلة لالأكل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأعمار لل�سناعات احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162367

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كمادات، م�ستح�سرات تعقيم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: كيتا للتجارة واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162372

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تن�سيف املباين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأرياف حاجر بني عمر للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162373

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ن�سف القمر ال�ساملة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162374

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س جاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �ســـركة و�ســــط �ســــاللة للتــجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162378

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

دعاية واإعالن، خدمات اإعداد مناذج الدعاية واالإعالن اأو ترويج املبيعات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سداف اخلليج املا�سية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162381

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع ال�سجاد واالأقم�سة واملفرو�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فـريوز و�سركاءه لل�سجاد واالأقم�سة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162382

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات العيادات الطبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: طارق بن خليفة بن علي العزاين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162383

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنجيد مقاعد ال�سيارات، وتركيب عازل حراري لنوافذ ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفخامة الفائقة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162385

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع علب الإهداء املجوهرات، اأ�ساور جموهرات، حلي �سغرية للمجوهرات، وجوه ال�ساعات 

�ساعات  االأ�سود،  الكهرمان  وال�ساعات عموما، حلي من  الكبرية  ال�ساعات  املدرجة �سناعة 

يد، قالئد �سل�سلية جموهرات، خيوط من معادن نفـي�سة جموهرات، جموهرات مقلدة، 

علب للمجوهرات، �سلبان ترتدى بو�سفها جموهرات، علب الإهداء ال�ساعات، اأدوات قيا�س 

الوقت الدقيقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بيت املراأة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162387

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االإنرتنت،  مواقع  طريق  عن  احلا�سوبية  والربجمة  التكنولوجيا  عن  معلومات  توفـري 

فـي  اال�ست�سارة  خدمات  احلا�سوبية،  الفـريو�سات  من  الوقاية  خدمات  احلا�سوب،  برجمة 

جمال تكنولوجيا احلا�سوب، خدمات اال�ست�سارة فـي جمال اأمن البيانات، خدمات اال�ست�سارة 

فـي جمال االأمن على االإنرتنت.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: قمم البيانات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162390

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع بخور، عطور، �سناعة عطور، خ�سب معطر، اأعواد البخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اململكة الدولية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162396

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كاكاو،  بان،  خبز  الوفل،  كعك  ب�سكويت،  للطعام،  منكهة  م�ستح�سرات  للقهوة،  منكهات 

قهوة، كعك، كارميل �سكاكر، �ساي، �سوكوالتة، مرزبانية، كب�س قرنفل تابل، توابل، حلويات، 

فطائر حمالة بانكيك، معجنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن عامر املتميز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162399

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

قطع مكابح املركبات )بيع قطع غيار ال�سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوم م�سقط لالأعمال الدوليــــة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162400

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع اأثاث املكاتب وتوابعها.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلياة الذهبيــة لالأعمال ال�ساملة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162402
فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:
تعبئة وتغليف جميع املنتجات البحرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوهر البحار للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162403
فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كيماويات،  ا�سيتات،  خالت  املحركات،  وقود  اإلى  كيميائية  اإ�سافات  احرتاق  م�ستح�سرات 
كيميائية  مركبات  كيميائية،  تكثيف  م�ستح�سرات  خلون،  ا�سيتون  اخلليك،  انهيدريد 
اإ�سافات  مقاومة للحم�س، م�ستح�سرات تهذيب ت�ستخدم فـي �سناعة الفوالذ، اكتينيوم، 
اإلى وقود املحركات، مواد كيميائية حلفظ  اإ�سافات كيميائية  اإلى طني احلفر،  كيميائية 
االأملنيوم،  ماءات،  هيدرات  املعادن،  �سباكة  لت�سهيل  كيميائية  م�ستح�سرات  الغذائية،  املواد 
حم�س  الغراء،  الإزالة  عوامل  للن�سا  مميعة  كيماويات  االأملنيوم،  يوديد  االأملنيوم،  كلوريد 
كيماويات  املحركات،  فـي  املرت�سب  الكربون  الإزالة  كيميائية  م�ستح�سرات  الكلوردريك، 
املدبوغ،  اجللد  لتجديد  كيماويات  كيميائية،  م�ستح�سرات  قواعد  الن�سيج،  لتن�سيع 
كيماويات �سناعية، م�ستح�سرات كيميائية لغايات علمية بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية 
وبيطرية، كوا�سف كيميائية بخالف امل�ستخدمة لغايات طبية اأو بيطرية، عنا�سر كيميائية 
لغايات  امل�ستخدمة  بخالف  املخربية  للتحاليل  كيميائية  م�ستح�سرات  لالن�سطار،  قابلة 
طبية اأو بيطرية، كيماويات جلعل االأ�سمنت مانع لت�سرب املاء - عدا الدهانات، كيماويات 
كيماويات  الزيوت،  لف�سل  كيماويات  املدبوغ،  اجللد  لت�سريب  كيماويات  اجللود،  لدباغة 
اإلى  كيميائية  اإ�سافات  املن�سوجات،  على  ت�ستخدم  للتلوث  مانعة  كيماويات  املينا،  لتلوين 
للدهون،  قا�سرة  كيماويات  اللحوم،  لتدخني  كيميائية  الفطريات، م�ستح�سرات  مبيدات 
كيماويات للب�ستنة عدا مبيدات الفطريات واحل�سائ�س واحل�سرات والطفـيليات، كيماويات 
قا�سرة للزيوت، كيماويات منقية للزيوت، كيماويات مانعة لنفاذ املاء فـي الن�سيج، كيماويات 
لت�سريب الن�سيج، كيماويات مانعة لت�سرب املاء ت�ستخدم للجلد املدبوغ، يود لغايات كيميائية، 
كيماويات ل�سنفرة الزجاج، م�ستح�سرات كيميائية ملنع العفن الفطري، اأحما�س معدنية، 
ال�سوديوم  اأمالح  حلام،  كيماويات  احلنطة،  لفحة  من  للوقاية  كيميائية  م�ستح�سرات 
االلوان  لتن�سيع  كيماويات  الكروم،  مر�س  من  للوقاية  كيماويات  كيميائية،  مركبات 
لغايات �سناعية، كيماويات لت�سنيع الدهانات، بروم لغايات كيميائية، حمليات ا�سطناعية 
م�ستح�سرات  للزيت،  كيميائية  اإ�سافات  املاء،  لتنقية  كيماويات  كيميائية،  م�ستح�سرات 
متفرعة  بنية  )اأي  الديندرميري  اأ�سا�سها  كيميائية  مركبات  االأ�سباغ،  لت�سنيع  كيميائية 
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من  للوقاية  كيماوية  م�ستح�سرات  االأدوية،  كب�سوالت  ت�سنيع  فـي  لال�ستخدام  �سجرية( 
االأمرا�س التي توؤثر على نباتات احلبوب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احللول احلكيمة للبرتوكيماويات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162404
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأع�ساب بحرية، توابل، با�ستا، عجينة لوز، حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد، منكهات للقهوة، 
م�ستح�سرات منكهة للطعام، توابل، بودرة خبز بدون خمرية، ملح حلفظ املواد الغذائية، 
حلويات  بالنعناع،  حلويات  امللت،  املنبت  ال�سعري  من  ب�سكويت  ب�سكويت،  بق�سماط،  قر�سلة 
�سكرية، كعك الوفل، خبز بان، كاكاو، قهوة، بن غري حمم�س، م�ستح�سرات نباتية ت�ستخدم 
�سوكوالته،  �ساي،  احلبوب،  م�ستح�سرات  بهار،  كري  توابل،  قرفة،  كعك،  للقهوة،  كبدائل 
املخفوقة،  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  الذرة،  حب  ف�سار  ذرة،  رقائق  حلويات،  توابل 
املواد الغذائية، كركم، حمليات  بوظة، فطائر حمالة بانكيك، ملح، عوامل تغليظ لطهي 
دقيق  ذرة،  دقيق  البقول،  دقيق  للطعام،  دقيق  فلفل حلو،  بهارات، خبز، زجنبيل،  طبيعية، 
اأقرا�س  للعجني،  للطعام، خمائر  ن�سا  قمح،  �سويا، طحني،  دقيق  ال�سعري،  دقيق  اخلردل، 
�سكرية، حلويات، بتي فور كعك، �سكر، منكهات للكعك بخالف الزيوت العطرية، م�سحوق 
كعك، عجينة كعك، زجنبيل توابل، عوامل متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل، ثلج طبيعي اأو 
�سناعي، ثلج للمركبات املنع�سة، جلوكوز، الأغرا�س الطهي دابوق غلوتني، معد لل�سناعات 
الغذائية، برغل للطعام الب�سري، خل، كت�ساب �سل�سة، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات 
مواد تخمري، خمرية، معكرون، معجنات،  باحلليب،  �سوكوالته  م�سروبات  باحلليب،  قهوة 
معكرونة، خبز مالتوز، �سكر، امللت، دب�س للطعام، قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، ع�سل نحل، 
حلوى  قطع  �سندوي�سات،  مطحون،  �سعري،  فطائر  رقيقة،  معكرونة  نودلز  الطيب،  جوز 
حلويات،  �سو�س،  مهلبية  بطاطا،  دقيق  فلفل،  بيتز،ا  بالزبدة،  ب�سكويت  معجنات،  حلويات، 
اأرز، زعفران توابل، �سميد، �سعريية نودلز، فطائر حلم، معجنات مقطعة �سوفان مطحون.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النبيل العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/20
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162407
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للقهوة، م�ستح�سرات  امليالد، منكهات  اأ�سجار عيد  لتزيني  يان�سون، حلويات  لوز،  عجينة 
منكهة للطعام، خبز بدون خمرية، ب�سكويت، حلويات بالنعناع، حلويات �سكرية، كعك الوفل، 
خبز بان، كاكاو، قهوة، كعك، �ساي، �سوكوالتة، توابل، حلويات، رقائق ذرة، فطائر حمالة 
اأقرا�س  للعجني،  خمائر  قمح،  طحني  ذرة،  دقيق  للطعام،  دقيق  زجنبيل،  خبز  بانكيك، 
�سكرية حلويات، �سكر، م�سحوق كعك، عجينة كعك، م�سروبات كاكاو باحلليب، م�سروبات 
قهوة باحلليب، م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، خمرية، ذرة مطحونة، ذرة حمم�سة، خبز، 
قطر ال�سكر، نعناع للحلويات، فطائر، �سندوي�سات، قطع حلوى حلويات، معجنات، بيتزا، 

تورتات كيك بالفواكه، فطائر حلم، معجنات مقطعة، خبز بال�سوكوالتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبق اليا�سمني ال�سامي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162408
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

باحلليب،  قهوة  م�سروبات  باحلليب،  كاكاو  م�سروبات  كعك،  القهوة،  اأ�سا�سها  م�سروبات 
اأ�سا�سها ال�ساي،  اأ�سا�سها ال�سوكوالتة، م�سروبات  م�سروبات �سوكوالتة باحلليب، م�سروبات 

�سربات مثلجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ديار الزين احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162409

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري املكاتب عقارات، القرو�س املق�سطة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العمانية خلدمات التمويل )القيد مرهون (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162410

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات التمويلية القرو�س املق�سطة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العمانية خلدمات التمويل )القيد مرهون (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162411

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بالط غري معدين لالأر�سيات )بالط من ال�سراميك والبور�سلني لالأر�سيات واجلدران(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املها لل�سرياميك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162412

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ع�سل نحل )تربية النحل واإنتاج الع�سل و�سمه الع�سل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع خريات الرا�سيات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162413

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اخلدمات التمويلية، تاأجري املكاتب عقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العمانية خلدمات التمويل )القيد مرهون (

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162414

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سفـينة ال�سحراء العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162415

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: درة امل�سفاة للنزل الرتاثية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162416

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تعليمات الريا�سة البدنية، خدمات النوادي ال�سحية تدريبات اللياقة البدنية و ال�سحية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الباطنة للتنمية الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162417

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مالب�س، اأحزمة مالب�س، مالب�س داخلية كتانية، مالب�س تقليدية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �سنجاين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162422

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عر�س ال�سلع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة الكري�ستال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/21
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162427

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لالأ�سخا�س  ال�سفر  ووثائق  ال�سفر  تاأ�سريات  ترتيب  لل�سفر،  ال�سفر، احلجز  حجز مقاعد 

امل�سافرين اإلى اخلارج.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رواد اخلو�س للم�ساريع احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162428

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التجزئة املتعلقة مبنتجات املخابز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جبال التحدي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162429

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الذهب واملجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيد حم�سن لتجارة �سبائك الذهب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162430

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل املالب�س الرجالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأ�سعد العفـيفـي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162431

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معاهد التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مبادر لريادة االأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162432

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: االأخوات لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162434

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع االأثاث.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة حميط القارات العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162435

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البيت املتوحد للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162438

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

اليدين، خدمات العناية باجلمال، اإزالة ال�سعر بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مركز تاج العرو�س للتجميل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162440

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري مواد الدعاية واالإعالن، ن�سر مواد الدعاية واالإعالن، ن�سر ن�سو�س الدعاية واالإعالن، 

دعاية واإعالن.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد بن ح�سن

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162441

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل املالب�س )تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية(، اخلياطة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة مزيج

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162442

فـي الفئة 19 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأ�سمنت، طوب �سنع الطابوق لالأ�سمنت املفرغ و االأجار.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سروق للمنتجات االأ�سمنتية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162444
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأحذية  طويلة،  �ساق  ذات  اأحذية  للراأ�س،  اأغطية  قبعات  �سروالية،  اأردية  طويلة،  جوارب 
بران�س  كتانية،  مالب�س  حتتية،  �سراويل  اأربطة،  ذات  اأحذية  للمالب�س،  �سياالت  ن�سفـية، 
عنق،  ربطات  جاهزة،  مالب�س  �سيقة،  اأثواب  مالب�س،  للجوارب،  اأربطة  �ساالت،  مالب�س، 

اأثواب من ال�سوف مالب�س، اأثواب ف�سفا�سة، اأحذية، مالب�س تقليدية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ركن طاقه للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162448
فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اال�ست�سارات املعمارية، ر�سم ت�ساميم وخمططات االإن�ساء، ت�سميم الديكور الداخلي، الهند�سة، 
م�سح االأرا�سي، امل�سح.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نربا�س التفوق لالأعمال الرائدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162449

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حالوة طحينية )حالوة طحينية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عامل الغذاء لل�سناعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162451

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عباءات ن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهالء لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162464

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأجهزة اإزالة الروائح الكريهة من اجلو، اأجهزة تدار بالهواء ال�ساخن، معدات هواء �ساخن 

للحمام، مواقد للمختربات، مواقد مبيدة للجراثيم، مراوح لتكييف الهواء، اأجهزة اإعادة 

توليد احلرارة، م�سعات حرارية للتدفئة املركزية، اأجهزة ترطيب مل�سعات التدفئة املركزية، 

ت�سخني،  اأجهزة  مواقد  تبخري،  اأجهزة  تقطري،  اأجهزة  تقطري،  اأعمدة  ت�سخني،  عنا�سر 

اأجهزة تاأين ملعاجلة الهواء اأو املاء، اأجهزة واآالت لتنقية املاء، اأجهزة ومكنات تنقية الهواء، 

اأو  التقطري  معدات  من  اأجزاء  ملفات  جتفـيف،  ومن�ساآت  اأجهزة  �سحية،  ومن�ساآت  اأجهزة 

الت�سخني،  ملراجل  تغذية  اأجهزة  بخارية،  مركمات  تعقيم،  اأجهزة  التربيد،  اأو  الت�سخني 

اأجهزة تبخري لي�ست لغايات طبية، اأجهزة كهربائية للطهي بالبخار، اأجهزة لتعقيم الكتب، 

والباردة،  ال�ساخنة  امل�سروبات  لتوزيع  اأجهزة تدفئة وتربيد  لغايات طبية،  اأجهزة تطهري 

ثالجات واأجهزة تربيد وجممدات الأغرا�س التخزين الطبي، م�سخن للكوؤو�س يعمل عرب 

منفذ usb، اأجهزة العر�س ال�سوئي، اأجهزة توليد ال�سباب، اأجهزة وتركيبات التدفئة حتت 

البالط، اجلرات الكهربائية للم�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة االأ�سعة االآمنة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162466

فـي الفئة 1 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كيماويات �سناعية )زيوت ت�سحيم(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سيف الف�سي لالأعمال املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162467

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مر�سحات فالتر، ملياه ال�سرب )بيع اآالت التنقية للمياه(، اأجهزة واآالت لتنقية املاء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اوبال للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162469

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خياطة املالب�س.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهول غ�سياء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162471

فـي الفئة 31 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكروم،  نباتات  نباتات،  للتزيني،  جمففة  زهور  طبيعية،  زهور  من  اأكاليل  طبيعية،  زهور 

نباتات جمففة للتزيني، �سجريات ورد، نباتات االألوفـريا، الزهور الطازجة ال�ساحلة لالأكل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجماد ال�سويق احلديثة للتجارة واملقاوالت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162489

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل، املعاجلة اليدوية لالأع�ساب، خدمات ت�سريح ال�سعر، الرعاية 

ال�سحية، امل�ساج التدليك، العالج الطبيعي، العناية باأظافر اليدين، اإزالة ال�سعر بال�سمع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مكت�سف ال�سحراء للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162491

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )حمالت الوجبات ال�سريعة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املدينة الزرقاء لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162492

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ور�سة اإ�سالح ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: روائع وادي ال�ساب

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162494

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات واملالب�س واالأحذية الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: يون�س بن �سليمان العربي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162495

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإ�سالح و�سيانة الهواتف النقالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الودائع الذهبية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162500

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املالب�س وامل�ستلزمات الن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خط التفائل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162502

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنوب البداية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162506

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو حممد حمدان ن�سرت للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162513

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الب�سمي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/23
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162515
فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

االأكادمييات للرتبية والتعليم، خدمات حدائق املالهي، خدمات الت�سلية، تدريب احليوانات، 
تاأجري معدات الت�سوير ال�سينمائي، خدمات امل�سيف، خدمات �ستوديوهات �سناعة االأفالم 
الرتفـيه،  اأو  للتعليم  املناف�سات  اأو  املباريات  ال�سريك، تنظيم  ال�سينمائية، تقدمي عرو�س 
اال�ستجمام  و�سائل  العر�س،  م�ساهد  تاأجري  البدنية،  الرتبية  باملرا�سلة،  درا�سية  دورات 
خدمات  واالإعالن،  الدعاية  ن�سو�س  خالف  الن�سو�س  ن�سر  بالراديو،  الرتفـيه  توفـري، 
 ، االأفالم  اإنتاج  ال�سينمائية،  االأفالم  تاأجري  ال�سوت،  م�سجالت  تاأجري  والتعليم،  الرتبية 
االإنتاج  االإعارة،  مكتبات  خدمات  البدنية،  الريا�سة  تعليمات  االإعالنية،  االأفالم  بخالف 
امل�سرحي، اإنتاج العرو�س امل�سرحية، الرتفـيه التلفزيوين، تاأجري م�ساهد م�سرحية، تنظيم 
واإدارة ندوات، تنظيم واإدارة املوؤمترات، تنظيم واإدارة االجتماعات، معلومات عن الرتفـيه، 
تنظيم املعار�س لغايات ثقافـية اأو تعليمية، تقدمي خدمات قاعات الت�سلية، عرو�س االأزياء 

الأغرا�س الرتفـيه تنظيم، تاأجري عمل فني، ر�سم الوجه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتكامله للخدمات اللوج�ستية والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162520
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النور املتحدة للتجارة و اال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162521

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ق�س وتف�سيل اخليام واالأ�سرعة وال�ساالت واأغطية ال�سيارات واالأثاث واالآالت والب�سائع 

اإلخ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع عبداللـه املالكي احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162523

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل للعناية بالب�سرة وال�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حامت فوؤاد للتجارة واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162534

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات جتميل نباتية، م�ستح�سرات جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سرح البيان للتجارة واال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162539

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقل، النقل اجلوي، النقل باحلافالت، تغليف ال�سلع، تفريغ احلمولة، ت�سليم الب�سائع، 

خزن الب�سائع، خدمات النقل نقل الر�سائل اأو الب�سائع، تغليف الب�سائع، ت�سليم الر�سائل، 

ت�سليم الب�سائع بالطلب الربيدي، ختم الربيد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة الناهم للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/23
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162549

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)مركز ت�سوق(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سحاب لتطوير األأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162550

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات تقييم اللياقة البدنية ألأغرا�ض التدريب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع خط الباطنة الف�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162551

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سك ل�سناعة العطور، عطور )بيع العطور(، م�ستح�سرات تبخري عطور، �سناعة عطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأنهار القمة للتجارة العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162552

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات �سالونات التجميل )عالمة جتارية خلدمات �سالون التجميل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اململكة األأوىل للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162554

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عني اخلليج الدولية لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162555

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جممع طبي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو جميمة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162556

فـي الفئة 9 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سماعات هواتف، ميكروفونات هواتف، اأ�سالك هواتف، هواتف حممولة، هواتف أل�سلكية، 

اأطقم غري يدوية للهواتف، هواتف ذكية، هواتف خلوية، اأغلفة للهواتف الذكية، حافظات 

للهواتف الذكية، اأغ�سية واقية خم�س�سة للهواتف الذكية )�سيانة الهواتف(، اأغ�سية واقية 

خم�س�سة ل�سا�سات احلوا�سيب، �سا�سات اإلكرتونية رقمية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سافـي الو�سط للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162561

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب املطابخ واألأبواب والنوفذ.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تاج اخلليج الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162566

فـي الفئة 39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ألرتياد  النقل  خدمات  ال�سياحية،  الرحالت  ترتيب  لل�سفر،  احلجز  ال�سفر،  مقاعد  حجز 

اإىل  امل�سافرين  لالأ�سخا�ض  ال�سفر  ووثائق  ال�سفر  تاأ�سريات  ترتيب  ال�سياحية،  األأماكن 

اخلارج، نقل امل�سافرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع ال�سلطنة الوطنية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 152665

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مو�سلي حلوى م�سنوعة من احلبوب امل�سحوقة والفواكه املجففة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ظالل الربيع للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158976

فـي  الفئة  39 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساحنات )النقل الربي لل�ساحنات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: التو�سيل العاجل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162568

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

جتارة اأجهزة واأدوات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه األأوركيد لالأعمال الدولية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162570

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل وخياطة العبايات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الرود للم�ساريع احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162571

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عطور، بخور، زيوت عطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة �سامل بن عبدالعزيز بن نا�سر املنذري

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/26

-142-



اجلريدة الر�سمية العدد )1486(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162572

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأدوات واملالب�ض الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اليحمدي للم�ساريع واألأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162573

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال، ل�سق األإعالنات، خدمات وكاألت األ�سترياد والت�سدير، خدمات 

وكاألت املعلومات التجارية، ن�سر مواد الدعاية واألإعالن، حما�سبة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة �ساي�ض الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162576

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حمالت البقالة، الربادات، البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة للفواكه واخل�سراوات 

الطازجة والتمور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خالد بن حممد بن حميد الكيومي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162577

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اإنتاج الطاقة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موارد الطاقة لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162578

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العقارات،  تثمني  األأ�سكان،  وكالء  العقارات،  وكاألت  خدمات  ال�سم�سرة،  العقارات،  تاأجري 

التقييم املايل التاأمني واألأعمال امل�سرفـية والعقارات، اإدارة العقارات، اإدارة العمارات، تاأجري 

عقارات،  املكاتب  تاأجري  األإيجارات،  حت�سيل  ال�سكنية،  وال�سقق  العقارات  مكاتب  ال�سقق، 

ال�سوؤون العقارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سهام للتطوير واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162579

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات اإدارة م�ساريع األأعمال مل�ساريع البناء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلقل األأخ�سر للحلول

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162581

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

احللي واملجوهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املخمري لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162585

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�ساي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�ساد جمان للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162593

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع زينة واك�س�سوارات ال�سيارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بوابة اخلليج ال�ساطعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162594

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سفـيف ال�سعر والتجميل للن�ساء م�ستح�سرات مكياج، م�ستح�سرات جتميل، مكياج، م�ستح�سرات 

تنظيف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: نور العامرات لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/26
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162595

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

والعبايات  التجميل  وم�ستح�سرات  والعطور  األ�سطناعية  واحللي  املالب�ض  )بيع  ت�سويق 

والف�ساتني واألأحذية واملنتجات اجللدية(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�سراقة ال�ساأن للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162598

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاوألت البناء والت�سييد وخدمات ال�سيانة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جميلة بنت �سليمان ال�سندي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162599

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع مالب�ض جاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بركات الطريف للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162600

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )مقهى(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة األإخاء املا�سية للتجارة 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162601

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�ساحة الالمعة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162602

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تنظيم املباريات الريا�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عيون العامل

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162603

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع املواد الكهربائية وتوابعها واملواد احلديدية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنمة األأحالم املتحدة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162607

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باملزاد العلني )�سنع منتجات األأحجار مثل التماثيل واللوحات واأ�سناف الزينة، البيع 

بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة ملنتجات الديكور واألأ�سقف ال�سناعية واملواد العازلة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املنار للحجر ال�سناعي 

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162610

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البهجة للطعام الفخم

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162611

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تراث نزوى العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162613

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ال�سم�سرة )بيع و�سراء وتاأجري املمتلكات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة حممد بن �سامل العمري لالأعمال التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162614

فـي الفئة 14 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ذهب غري م�سغول اأو مطرق، خيوط ذهبية جموهرات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مملكة ال�سبائك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162615

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البناء )للمقاوألت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عمر عبدالعزيز للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162616

فـي الفئة 7 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اآألت نقر اأو حفر، روؤو�ض حفر اأجزاء اآألت، اأجهزة رفع.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة احلفريات العمانية كي �سي اإي ديوجت �ض.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162617

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأدوية لالأغرا�ض الب�سرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميناجني لل�سناعات الدوائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162619

فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

.)medicines( اأدوية لالأغرا�ض الب�سرية

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ميناجني لل�سناعات الدوائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162620

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: األمتياز املتوازن العاملي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162622

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للتدليك  اأجهزة  بيع  للجراحة،  مق�سات  بيع  تخدير،  اأجهزة  بيع  جراحية،  خيوط  بيع 

التجميلي، بيع خمدات لغايات طبية، بيع اأجهزة طب األأ�سنان، بيع اأطقم اأ�سنان ا�سطناعية، 

بيع مرايا ألأطباء األأ�سنان، بيع اأجهزة كهربائية لتخطيط القلب، بيع اأجهزة فح�ض الدم، 

بيع كرا�سي ذات ذراعني لغايات طبية اأو طب اأ�سنان، بيع قفازات تدليك، بيع اأدوات قيا�ض 

كريات الدم، بيع اأجهزة لال�ستن�ساق، بيع حقائب معدة لالأدوات الطبية، بيع اأنابيب األأ�سعة 

ال�سينية ألأغرا�ض طبية، بيع اأجهزة واقية من األأ�سعة ال�سينية ألأغرا�ض طبية، بيع اأجهزة 

للتنف�ض األ�سطناعي، بيع اأجهزة قيا�ض التنف�ض اأجهزة طبية، بيع مالب�ض خا�سة بغرف 

العمليات، بيع اأجهزة ت�سخي�ض لغايات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املجموعة العاملية لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162624

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب واإ�سالح امل�ساعد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: امل�سعد الذهبي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162625

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدألنية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العناية وال�سحة للحلول الطبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162626

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تف�سيل املالب�ض )تف�سيل وخياطة العبايات الن�سائية(، خياطة املالب�ض.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع خريف �ساللة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162628

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

)بيع ال�سجائر والتبغ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبو خمي�ض اجلديدي للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162630

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

معكرونة  مطاعم  خدمات  اخلفـيفة،  الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  املقاهي،  خدمات 

اأودون و�سوبا، التموين بالطعام وال�سراب.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإ�سحاق ونربا�ض للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162631

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة وافر ال�ساملة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162632

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حالقة رجالية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الغاربي للم�ساريع احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162634

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ب�سكويت، حلويات �سكرية، كاكاو، كعك، معجنات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فهر وحممد لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162636

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوكوألتة، حلويات، �سكر،  ب�سكويت، قهوة، كعك، كارميل �سكاكر،  حلويات �سكرية، كاكاو، 

م�سحوق كعك، فطائر، معجنات، تورتات كيك بالفواكه.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: البتول للحلويات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162638

فـي الفئة 11 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

لوازم ال�سالمة ألأجهزة وموا�سري املاء اأو الغاز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأم عائ�سة للتجارة واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/27
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162639

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سجون الكون للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162640

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع باملزاد العلني )بيع مواد كهربائية وقطع غيار(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: رذاذ بو�سر العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162643

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع نظارات ب�سرية، نظارات �سم�سية، �ساعات الدوام اأدوات ت�سجيل الزمن، �ساعات ذكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: حممد نافـيد وحممد وحيد لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162646

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال التجارية اأو ال�سناعية، اإعداد ك�سوف الرواتب، توظيف األأفراد، 

خدمات ال�سكرتارية، خدمات اإدارة م�ساريع األأعمال مل�ساريع البناء، خدمات التوا�سل مع 

املوؤ�س�سات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة ال�ساروج لالإن�ساءات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162648

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حجز النزل )حجز النزل اخل�سراء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة نخيل هيفاء التجارية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162653

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع م�ستلزمات التدخني.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة علي بن اأحمد بن علي �ساليان باعوين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162654

فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

حلويات �سكرية، كعك، حلي باحللويات لتزيني الكعك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الفكرة اجليدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162660

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي )مقهى يقدم الوجبات وال�سراب باأنواعها(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سهول اخل�سراء املثالية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162662

فـي الفئة 16 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سنع مناديل وفوط ومنا�سف األأطباق.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ملك و�سركاه للتجارة وال�سناعة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162674

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

غ�سيل وكي املالب�ض، تنظيف املالب�ض، غ�سل البيا�سات )غ�سيل ال�سجاد واملخدات واأغطية 

الفرا�ض والبطانيات وتنظيفها بالغ�سيل اجلاف(، الغ�سيل، كي البيا�سات، التنظيف اجلاف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبراج �سيان

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162675

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات  الرتكية،  احلمامات  خدمات  ال�سحية،  لالأغرا�ض  العامة  احلمامات  خدمات 

الرعاية ال�سحية،  ال�سعر،  العيادات الطبية، خدمات ت�سريح  التجميل، خدمات  �سالونات 

الزهور،  تن�سيق  امل�سحات،  خدمات  الطبيعي،  العالج  الطبية،  امل�ساعدة  التدليك،  امل�ساج 

خدمات  البخارية،  احلمامات  خدمات  الو�سم،  ال�سعر،  زراعة  اليدين،  باأظافر  العناية 

املنتجعات ال�سحية، خدمات العناية باجلمال، خدمات العالج، اإزالة ال�سعر بال�سمع، خدمات 

تقومي األأ�سنان، ثقب اجل�سد، خدمات دور الراحة، تاأجري اأجهزة ت�سفـيف ال�سعر.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإطاللة القمر العاملية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162676

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خيوط غزل )تغليف الطرود ولف الهدايا(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة فلج العبرتي للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162694

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مطعم �سوي األأ�سماك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هناء احلياة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162695

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تقييم ال�سوف ماليا، اإقرا�ض �سد األأوراق املالية، خدمات �سندوق األإدخار، خدمات �سم�سرة 

توفـري  البناء،  مل�ساريع  التمويل  ترتيب  الديون،  ب�ساأن  ا�ست�سارية  خدمات  املالية،  األأوراق 

معلومات مالية عن طريق مواقع األإنرتنت، اإدارة مالية ملدفوعات ال�سداد للغري، ا�ستثمار 

اأموال، stocks and bonds brokerage، منح تخفـي�سات ملوؤ�س�سات الغري امل�ساركة من خالل 

ا�ستعمال بطاقة ع�سوية، اإخالء �سبيل املوقوفـني بكفالة، تاأجري املكاتب للعمل امل�سرتك، 

خدمات التقييم املايل ا�ستجابة لنداءات العطاءات، تقييم مايل لتكاليف التطوير املتعلقة 

ب�سناعات النفط والغاز والتعدين، اأبحاث مالية، ال�سوؤون العقارية، التحويل األإلكرتوين 

األأ�سعار  عرو�ض  اإعداد  الفكرية،  امللكية  ألأ�سول  املايل  التقييم  األفرتا�سية،  للعمالت 

التبادل  األإلكرتونية،  املحفظة  دفع  خدمات  اجلماعي،  متويل  التكلفة،  تقدير  ألأغرا�ض 

املايل للعملة األفرتا�سية، اإبرام �سندات التاأمني �سد احلوادث، القرو�ض املق�سطة، خدمات 

التاأمني، تاأجري العقارات، ال�سم�سرة، خدمات مكاتب األئتمان، خدمات وكاألت العقارات، 
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�سم�سرة  خدمات  التاأمني،  �سم�سرة  الديون،  حت�سيل  وكاألت  خدمات  األأ�سكان،  وكالء 

التخلي�ض اجلمركي، التاأمني، �سريفة، تثمني العقارات، جمع التربعات اخلريية، ا�ستثمار 

األأموال، التمويل التباديل، �سندات الكفالة، ال�سرافة، اإ�سدار ال�سيكات ال�سياحية، املقا�سة 

تقدير  متويل،  املالية  القرو�ض  املايل،  التح�سيل  تنظيم  الودائع،  حفظ  خدمات  املالية، 

األئتمان،  الديون،  بيع  والعقارات،  امل�سرفـية  واألأعمال  التاأمني  املايل  التقييم  ال�سرائب، 

اخلدمات التمويلية، األإدارة املالية، القرو�ض ب�سمان، اإدارة العقارات، اإدارة العمارات، اإبرام 

وثائق �سندات التاأمني �سد احلرائق، تاأجري ال�سقق، تاأجري املزارع، �سمان �سندات التاأمني 

بالرهانات، خدمات  امل�سرفـية اخلا�سة  األأعمال  البحري،  التاأمني  اإبرام �سندات  ال�سحي، 

بنوك توفـري، متويل البيع بالتق�سيط، �سم�سرة األأوراق املالية، اإبرام �سندات التاأمني على 

احلياة، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية، التحليل املايل، تثمني التحف، تثمني الفنون، 

التحقق من ال�سيكات، ا�ست�سارات مالية، ا�ست�سارات التاأمني، معاجلة عمليات الدفع ببطاقات 

األئتمان، معاجلة عمليات الدفع ببطاقات اخل�سم، حتويل األأموال اإلكرتونيا، املعلومات 

املالية، معلومات التاأمني، تثمني املجوهرات، تثمني القطع النقدية، حت�سيل األإيجارات، 

اأ�سعار  كوديعة،  الثمينة  األأ�سياء  حفظ  قيمة،  ذات  �سراء  بطاقات  اإ�سدار  الطوابع،  تثمني 

خدمات دفع رواتب التقاعد،  اإ�سدار بطاقات األئتمان، تاأجري املكاتب عقارات،  البور�سة، 

الكفاألت املالية، �سريفة �سبكية، خدمات ت�سفـية األأعمال املالية، تقييم تكاليف األإ�سالح، 

عمولة اعتمادات الكربون، تقييم الغابات الدائمة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جوري لالأعمال واأل�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162698

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سفـيف ال�سعر واأنواع التجميل للن�ساء.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اللم�سة الذهبية الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162701

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال، خدمات وكاألت األ�سترياد والت�سدير، خدمات وكاألت املعلومات 

التجارية، ن�سر مواد الدعاية واألإعالن، عر�ض ال�سلع، امل�ساعدة فـي اإدارة األأعمال التجارية 

اأو ال�سناعية، حتديث مواد الدعاية واألإعالن، توزيع العينات، البيع باملزاد العلني، تقييم 

األأعمال، خدمات عر�ض عامة، خدمات اإعداد مناذج الدعاية واألإعالن اأو ترويج املبيعات، 

ترويج املبيعات لالآخرين، تنظيم معار�ض مهنية لغايات جتارية واإعالنية، ت�سويق، خدمات 

الت�سويق عرب الهاتف.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة جا�سنمال الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162702

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التموين بالطعام وال�سراب، خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الروؤية العاملية احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم: 162711

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ت�سغيل  التلفزيوين، جهاز  )الراديو  املنزلية  املتخ�س�سة لالأجهزة  املتاجر  فـي  بالتجزئة  البيع 

اأقرا�ض الفـيديو الرقمية، اإلخ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العجمي و�سركاءه لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/28
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 138379

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العطور وم�ستح�سرات التجميل و�سابون الزينة والبخور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: انطالقة للم�ساريع املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/8/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 140494

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واملك�سرات  والنب  واملخلالت  واألأجبان  األألبان  فـي  متخ�س�سة  ملنتجات  بالتجزئة  بيع 

وحمالت البقالة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأر�ش اليقني اخل�سراء �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: املوالح ال�سمالية, ال�سيب, حماف�سة م�سقط, �سلطنةعمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2020/11/4
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 142770

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة األإتقان العاملية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/1/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150687

فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

عباءات ن�سائية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأماين �سعيد البلو�سية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/6
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 150740
فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سالون جتميل.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الرمل األأبي�ش للتجارة �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/12/7

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152548
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

كاكاو, قهوة, كعك,  بان,  الوفل, خبز  �سكرية, كعك  ب�سكويت, حلويات  خبز بدون خمرية, 
زجنبيل,  خبز  بانكيك,  حمالة  فطائر  بوظة,  حلويات,  �سوكوألتة,  �ساي,  �سكاكر,  كارميل 
فطائر,  خبز,  كعك,  عجينة  كعك,  م�سحوق  كعك,  فور  بتي  حلويات,  �سكرية  اأقرا�ش 
مقطعة,  معجنات  بيتزا,  بالزبدة,  ب�سكويت  معجنات,  حلويات,  حلوى  قطع  �سندوي�سات, 
اأ�سا�سه  معجون  عجني,  جممد,  بال�سكر  مغطى  كيك  ذرة,  كعك  ه�ش,  رقيق  ب�سكويت 
ال�سوكوألتة, معجون �سوكوألتة يحتوي على مك�سرات, فطائر اأ�سا�سها دقيق, �سندوي�سات 
ب�سل�سة  مزينة  الكا�سرتد  اأو  املخفوقة  بالكرمية  مملوءة  معجنات  كرات  دوغ,  الهوت 

ال�سوكوألتة اأو غريها, كرو�سان )نوع من املعجنات(, خبز بال�سوكوألتة, بوظة جممدة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ا�ستثمر النجاح للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/10
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 152890

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

النقالة وملحقاتها واألأجهزة  الهواتف  الهاتف )�سراء وبيع  خدمات لوحة مفاتيح 

األإلكرتونية واحلا�سب األآيل(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإمداد الرائدة لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/2/23

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153145

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

التحويل األإلكرتوين للعمالت األفرتا�سية)ا�ستبدال العمالت(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: متجر فائق لل�سرافة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 153146

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زجاج مطلي باملينا)البيع بالتجزئة ملعدات املطابخ(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: احلياة ألأثاث املطابخ

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/3

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 154010

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املخفوقة اأو الكا�سرتد مزينة ب�سل�سة ال�سوكوألتة اأو غريها, كرو�سان )نوع من املعجنات(, 

خبز بال�سوكوألتة, �ساي من اأع�ساب البحر, كرميا حمروقة, عجائن للقلي, رقائق ورقية 

ماء  اململوءة,  القهوة  كب�سوألت  احللويات(,  من  )نوع  الهند  جوز  كرات  لالأكل,  �ساحلة 

يان�سون,  لوز,  عجينة  با�ستا,  توابل,  بحرية  اأع�ساب  الغذائي,  لال�ستعمال  الربتقال  زهر 

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, 

بوظة  بالنعناع,  حلويات  امللت,  املنبت  ال�سعري  من  ب�سكويت  ب�سكويت,  بق�سماط,  قر�سلة 

جممدة, النوغات )حلوى اأو راحة بي�ساء( املح�سوة باملك�سرات, معجون اأو هري�ش )توابل(, 

حمم�ش,  غري  بن  قهوة,  كاكاو,  بان,  خبز  الوفل,  كعك  )مطيبات(,  الزجنبيل  عجينة 

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

لغايات  لي�ست  علكة  احلبوب,  م�ستح�سرات  بهار,  كاري  �سكاكر,  كارميل  �سكرية,  حلويات 
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طبية, �ساي, �سوكوألتة, مرزبانية, كب�ش قرنفل تابل, هندباء برية بدائل للقهوة, توابل, 

بوظة,  املخفوقة,  الكرمية  لتكثيف  م�ستح�سرات  الذرة,  حب  ف�سار  ذرة,  رقائق  حلويات, 

والزيوت  األأثريية  اخلال�سات  عدا  الغذائية  للمواد  خال�سات  بانكيك,  حمالة  فطائر 

العطرية, ملح, عوامل تغليظ لطهي املواد الغذائية, كركم, حمليات طبيعية, بهارات, خبز 

زجنبيل, فلفل حلو, دقيق للطعام, دقيق البقول, دقيق ذرة, اخلردل, , دقيق �سويا, طحني 

قمح, ن�سا للطعام, خمائر للعجني, اأقرا�ش �سكرية حلويات, بتي فور كعك, �سكر, منكهات 

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

متا�سك املثلجات ال�ساحلة لالأكل, ثلج طبيعي اأو �سناعي, ثلج للمركبات املنع�سة, جلوكوز 

الب�سري, خل,  الغذائية, برغل للطعام  لل�سناعات  دابوق غلوتني, معد  الطهي,  ألأغرا�ش 

كت�ساب �سل�سة, م�سروبات كاكاو باحلليب, م�سروبات قهوة باحلليب, م�سروبات �سوكوألتة 

معكرونة,  معجنات,  معكرون  ال�سجق,  متا�سك  مواد  خمرية,  تخمري,  مواد  باحلليب, 

نعناع  ال�سكر,  قطر  للطعام,  دب�ش  امللت,  �سكر  مالتوز  خبز,  حمم�سة,  ذرة  مطحونة,  ذرة 

للحلويات, ع�سل نحل, �سعري مق�سر, خردل, جوز الطيب, نودلز معكرونة رقيقة, فطائر, 

�سعري مطحون, �سندوي�سات, قطع حلوى حلويات, معجنات, ب�سكويت بالزبدة, خبز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة خالد ك�سوب للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/3/31
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 155720
فـي الفئة 25 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأقم�سة )اإزار وفانيلة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: النجم الرافع للتجارة واملقاوألت

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/6/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 157033
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الكانتينات,  املتنقلة  اأو  املوؤقتة  املطاعم  خدمات  الكافترييات,  خدمات  املقاهي,  خدمات 
الوجبات  تقدمي  مطاعم  خدمات  الذاتية,  اخلدمة  مطاعم  خدمات  املطاعم,  خدمات 
التموين  و�سوبا,  اأودون  معكرونة  مطاعم  خدمات  وا�سوكو,  مطاعم  خدمات  اخلفيفة, 
الكيك  تزيني  الطعام,  تزيني  املوتيالت,  ال�سغرية  الفنادق  خدمات  وال�سراب,  بالطعام 
)الكاتو(, معلومات ون�سائح تتعلق بتح�سري الوجبات, خدمات الطهاة ال�سخ�سية )اإعداد 

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبراج الدقم الذهبية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/8/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158585

فـي الفئة 3 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سابون منظفات بخالف امل�ستخدمة فـي العمليات الت�سنيعية ولغايات طبية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ال�سركة الوطنية للتوزيع

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/11

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158652

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم واملقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ح�سون البهجة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158942

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: دار املالب�ش التقليدية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158943

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة باملالب�ش اجلاهزة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع األأرجوان الوطنية �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158946

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تركيب املطابخ واملغا�سل والكاونرتات واأحوا�ش املغا�سل )ور�سة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مر�سال الرقمي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158965

فـي الفئة 44 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

العيادات التخ�س�سية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ق�سر الغدير لالأعمال �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159651

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�س�سة لالأعالف احليوانية والبيع بالتجزئة فـي املتاجر 

املتخ�س�سة لالأدوية البيطرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سعد املهريي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/14

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159770

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبق اليا�سمني لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/17
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159867

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فخر البوادي للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/20

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159940

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

الطباعة  بالليزر,  احلفر  التطريز,  خدمات  اخلياطة,  املالب�ش,  تف�سيل  املالب�ش,  خياطة 

الفوتوغرافية, تعديل املالب�ش, الطباعة احلرارية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اآألء اخلطيب للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160001

فـي الفئة 36 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تاأجري العقارات, اإدارة العقارات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: هرمز العاملية للعقارات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/24

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160429

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: بن ماجد الظاهري للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/14
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160466

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات التنقيب فـي جمال ال�سناعات النفطية والغازية والتعدين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: املتحدة حللول الطاقة واملنتجات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160469

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات وكاألت األ�سترياد والت�سدير والبيع باجلملة واملفرق جلميع اأنواع املواد الغذائية 

والزيوت وتوابعها وكذلك مكتب اإداري لل�سركة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جمال الربيع للتجارة واألإ�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/15
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160490

فـي الفئة 42 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

وتطوير  ت�سميم  جمال  فـي  ا�ست�سارات  حا�سوبية,  برامج  ت�سميم  التكنولوجيو,  األأبحاث 

املواقع  و�سيانة  اإن�ساء  اأنظمة حا�سوب,  ت�سميم  اأنظمة حا�سوب,  اأجهزة احلا�سوب, حتليل 

على �سبكة األإنرتنت لالآخرين.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: تقنيات العامل األفرتا�سي املتقدمة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/18

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160548

فـي الفئة 21 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

اأواين  قوالب  والزينة(,  املطبخ  واأدوات  املنزلية  األأدوات  منزلية)�سنع  لغايات  اأواين 

مطبخ,)�سنع األأدوات املنزلية واأدوات املطبخ والزينة(, �سواين لغايات منزلية)�سنع 

األأدوات املنزلية واأدوات املطبخ والزينة(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع ال�سرق ملنتجات امليالمني �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان 

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/19
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160582

فـي الفئة 29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سمك تونا, �سردين, زيت دوار ال�سم�ش للطعام.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركه ظفار لل�سناعات ال�سمكية والغذائية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160584

فـي الفئة 32 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مياه �سرب م�سروبات, مياه معدنية م�سروبات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�سنع بركاء للمياه

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/21
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160585

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سوفـي,  وغزل  خيوط  للتطريز,  وغزل  خيوط  القطن,  من  وغزل  خيوط  غزل,  خيوط 

خيوط وغزل من احلرير, قطن مغزول, خيوط وغزل للخياطة, �سوف مغزول, خيوط 

وغزل الكتان, حرير مغزول, خيوط �سنيل, خيوط معدنية للتطريز.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: مبادرة �سناو للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/21

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160625

فـي الفئة 37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مقاوألت البناء والت�سييد.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة الدار لالإن�ساءات

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/22
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160633

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي, خدمات الكافترييات, خدمات املطاعم, خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية, 

خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة, تزيني الطعام, تزيني الكيك )الكاتو(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جواهر اجلنوب الذهبية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/22

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160649

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

ا�ست�سارات موارد ب�سرية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: �سركة خليفة واخلرو�سي

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/25
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 160765

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�سروبات اأ�سا�سها القهوة, م�سروبات قهوة باحلليب, م�سروبات اأ�سا�سها الكاكاو, م�سروبات 

اأ�سا�سها ال�ساي, م�سروبات اأ�سا�سها ال�سوكوألتة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأجماد ال�سويح الع�سرية للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/12/29

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161699

فـي الفئة 41 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مركز ا�ست�سارات الرتبوية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: زهرة اجلنينة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/30
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162062
فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

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

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جبال العزمي للتجارة �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/12

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162118
فـي الفئة 30 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

يان�سون جنمي, حلويات لتزيني اأ�سجار عيد امليالد, منكهات للقهوة, م�ستح�سرات منكهة 
ب�سكويت  ب�سكويت,  الغذائية,  املواد  بدون خمرية, ملح حلفظ  بودرة, خبز  توابل  للطعام, 
من ال�سعري املنبت امللت, حلويات �سكرية, كعك الوفل, خبز بان, كاكاو, قهوة, علكة لي�ست 
لغايات طبية, �ساي, �سوكوألتة, كب�ش قرنفل تابل, توابل, حلويات, رقائق ذرة, ف�سار حب 
الذرة, م�ستح�سرات لتكثيف الكرمية املخفوقة, بوظة, فطائر حمالة بانكيك, خال�سات 
تغليظ لطهي  العطرية, ملح, عوامل  والزيوت  األأثريية  الغذائية عد اخلال�سات  للمواد 
دقيق  البقول,  دقيق  للطعام,  دقيق  حلو,  فلفل  طبيعية,  حمليات  كركم,  الغذائية,  املواد 
اخلردل, دقيق ال�سعري, زجنبيل تابل, ثلج طبيعي اأو �سناعي, معكرونة, دب�ش للطعام, نعناع 
�سباغيتي  توابل,  اأرز, �سل�سات  �سو�ش حلويات,  توابل,  بالزبدة, فلفل  ب�سكويت  للحلويات, 

معكرونة رفيعة, فطائر حلم, م�ساحيق ل�سنع املثلجات.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: العربية املتحدة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/13
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162590

فـي الفئة 24 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

للموائد,  الن�سيج  من  مناديل  لالأثاث,  البال�ستيك  من  اأغطية  الفرا�ش,  ألأغطية  اأقم�سة 

فرو اخللد ن�سيج, مناديل من الن�سيج, نامو�سيات, اأكيا�ش للمخدات, مواد بال�ستيكية بدائل 

من  �ستائر  ا�سطناعي,  حرير  اأقم�سة  احللفا,  من  اأقم�سة  لالأبواب,  �ستائر  للمن�سوجات, 

اأقم�سة حمبوكة,  اأو البال�ستيك, منا�سف للوجه من الن�سيج, حرير قما�ش, تول,  الن�سيج 

�ستائر �سبكية.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: خرباء املن�سوجات لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/2/26

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 131313

فـي الفئة 40 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

 تف�سيل وخياطة املالب�ش الن�سائية العربية والغري عربية.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ثراء الروح �ش.م.م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2019/9/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 145277

فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

واحلقائب  واألأحذية  اجلاهزة  واملالب�ش  والبخور  والعطور  التجميل  م�ستح�سرات  بيع 

والكماليات األأخرى.

 

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: موؤ�س�سة اأبناء اأ�سد لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/4/19

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161084

فـي الفئة 43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: فردو�ش املدينة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/9
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 163088
فـي الفئة 35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

املتخ�س�سة للفواكه واخل�سروات  املتاجر  بالتجزئة فـي  البيع  البقالة, الربادات,  حمالت 
الطازجة والتمور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اأبراج العرين للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/15

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162911
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدألنية)م�ستح�سرات �سيدألنية وطبية وبيطرية, م�ستح�سرات �سحية 
اأو البيطري واأغذية للر�سع  لغايات طبية, مواد واأغذية حمية معدة لال�ستعمال الطبي 
واألأطفال, مكمالت غذائية للب�سر واحليوانات, ل�سقات ومواد �سماد, مواد ح�سو األأ�سنان 
و�سمع طب األأ�سنان, مطهرات, م�ستح�سرات ألإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة, مبيدات 

فطريات ومبيدات اأع�ساب(.

الطبيـــة  وامل�ستلزمـــات  الدوائيـــة  لل�سناعــــات  ال�سعوديــــة  ال�سركـــة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

)�سبيماكو الدوائية(
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 20001 الريا�ش 11455, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/8

ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : تارا احلديثة للتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162912
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدألنية)م�ستح�سرات �سيدألنية وطبية وبيطرية, م�ستح�سرات �سحية 
اأو البيطري واأغذية للر�سع  لغايات طبية, مواد واأغذية حمية معدة لال�ستعمال الطبي 
واألأطفال, مكمالت غذائية للب�سر واحليوانات, ل�سقات ومواد �سماد, مواد ح�سو األأ�سنان 
و�سمع طب األأ�سنان, مطهرات, م�ستح�سرات ألإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة, مبيدات 

فطريات ومبيدات اأع�ساب(.

الطبيـــة  وامل�ستلزمـــات  الدوائيـــة  لل�سناعــــات  ال�سعوديــــة  ال�سركـــة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 
)�سبيماكو الدوائية(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 20001 الريا�ش 11455, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/8
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : تارا احلديثة للتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162913
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدألنية)م�ستح�سرات �سيدألنية وطبية وبيطرية, م�ستح�سرات �سحية 
اأو البيطري واأغذية للر�سع  لغايات طبية, مواد واأغذية حمية معدة لال�ستعمال الطبي 
واألأطفال, مكمالت غذائية للب�سر واحليوانات, ل�سقات ومواد �سماد, مواد ح�سو األأ�سنان 
و�سمع طب األأ�سنان, مطهرات, م�ستح�سرات ألإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة, مبيدات 

فطريات ومبيدات اأع�ساب(.

الطبيـــة  وامل�ستلزمـــات  الدوائيـــة  لل�سناعــــات  ال�سعوديــــة  ال�سركـــة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 
)�سبيماكو الدوائية(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 20001 الريا�ش 11455, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/8
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : تارا احلديثة للتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162914
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سيدألنية  �سيدألنية)م�ستح�سرات  م�ستح�سرات 
وطبية وبيطرية, م�ستح�سرات �سحية لغايات طبية, مواد واأغذية حمية معدة لال�ستعمال 
واحليوانات,  للب�سر  غذائية  مكمالت  واألأطفال,  للر�سع  واأغذية  البيطري  اأو  الطبي 
م�ستح�سرات  مطهرات,  األأ�سنان,  طب  و�سمع  األأ�سنان  ح�سو  مواد  �سماد,  ومواد  ل�سقات 

ألإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة, مبيدات فطريات ومبيدات اأع�ساب(.

الطبيـــة  وامل�ستلزمـــات  الدوائيـــة  لل�سناعــــات  ال�سعوديــــة  ال�سركـــة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 
)�سبيماكو الدوائية(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 20001 الريا�ش 11455, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/8
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : تارا احلديثة للتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162915
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدألنية)م�ستح�سرات �سيدألنية وطبية وبيطرية, م�ستح�سرات �سحية 
اأو البيطري واأغذية للر�سع  لغايات طبية, مواد واأغذية حمية معدة لال�ستعمال الطبي 
واألأطفال, مكمالت غذائية للب�سر واحليوانات, ل�سقات ومواد �سماد, مواد ح�سو األأ�سنان 
و�سمع طب األأ�سنان, مطهرات, م�ستح�سرات ألإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة, مبيدات 

فطريات ومبيدات اأع�ساب(.

الطبيـــة  وامل�ستلزمـــات  الدوائيـــة  لل�سناعــــات  ال�سعوديــــة  ال�سركـــة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 
)�سبيماكو الدوائية(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 20001 الريا�ش 11455, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/8
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : تارا احلديثة للتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان
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اجلريدة الر�سمية العدد )1486(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 162916
فـي الفئة 5 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

م�ستح�سرات �سيدألنية)م�ستح�سرات �سيدألنية وطبية وبيطرية, م�ستح�سرات �سحية 
اأو البيطري واأغذية للر�سع  لغايات طبية, مواد واأغذية حمية معدة لال�ستعمال الطبي 
واألأطفال, مكمالت غذائية للب�سر واحليوانات, ل�سقات ومواد �سماد, مواد ح�سو األأ�سنان 
و�سمع طب األأ�سنان, مطهرات, م�ستح�سرات ألإبادة احل�سرات واحليوانات ال�سارة, مبيدات 

فطريات ومبيدات اأع�ساب(.

الطبيـــة  وامل�ستلزمـــات  الدوائيـــة  لل�سناعــــات  ال�سعوديــــة  ال�سركـــة  با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: 
)�سبيماكو الدوائية(

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: �سعودية
العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 20001 الريا�ش 11455, اململكة العربية ال�سعودية

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/3/8
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : تارا احلديثة للتجارة

العنــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 161181
فـي الفئة 6 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

مباين  معدنية,  بناء  مواد  منها,  خليط  وكل  نفي�سة  غري  للبناء)معادن  معدنية  اأعمدة 
متنقلة معدنية, مواد معدنية خلطوط ال�سكك احلديدية )كبالت(, حبال واأ�سالك غري 
موا�سري  �سغرية,  معدنية  خردوات  حدادة,  م�سنوعات  نفي�سة,  غري  معادن  من  كهربائية 
الثمينة, منتجات م�سنوعة من معادن  الوثائق واألأ�سياء  واأنابيب معدنية, خزائن حفظ 

غري نفي�سة غري واردة فـي فئات اأخرى, خامات معادن(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: ملرب وورلد لتجارة مواد البناء ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: اإماراتية

األإمارات  عجمان,   ,2 ال�سناعية  عجمان  منطقة   ,12888 �ش.ب:  العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: 
العربية املتحدة

تاريخ تقدمي الطلب: 2023/1/13
ا�ســـــــــم الوكيـــــــــل : اك�سيوم مارك انتلكت�سوال بروبرتي

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان:�سلطنة عمان 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158995

فـي  الفئة  37 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

تلميع املركبات )بيع زينة واك�س�سوارات ال�سيارات / تلميع وتنظيف ال�سيارات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: اإلإبـداع الكال�سيكـي �ش.�ش.و

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158996

فـي  الفئة  43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع الرباق الوطنية

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159282

فـي  الفئة  43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املطاعم، خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: الن�سر اإلأبي�ش لال�ستثمار

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/2

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159329

فـي  الفئة  29 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

زيوت للطعام، منتجات احلليب، منتجات غذائية من ال�سمك.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: غزإلن اخلليج لالأعمال

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/6
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 159409

فـي  الفئة  35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

�سجاد )بيع اإلأثاث واملفرو�سات(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: عبدالرزاق البطي و�سريكه للتجارة �ش.م .م

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �ش.ب: 415 ر.ب: 112، �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/11/8

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158966

فـي  الفئة  43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات النزل )نزل اخل�سراء(.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع القلعة احلديثة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158967

فـي  الفئة  35 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

بيع العطور.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: م�ساريع اأم منا�سك

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم : 158968

فـي  الفئة  43 من اأجل ال�سلع/اخلدمات:

خدمات املقاهي.

با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم: جنمة الفخامة املميزة للتجارة

اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة: عمانية

العنـــــــــــــــــــــــــــــوان: �سلطنة عمان

تاريخ تقدمي الطلب: 2022/10/25
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

�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: 29634
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــــل: 2005/7/6م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 786 فـي 2005/1/3م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: بي فـي اآي ماجنمنت م.د.م.�ص 
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: املزيدية للم�ساريع الراقية

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:230، ر.ب:315، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 3/6/ 2023م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2023/3/22م

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 99083
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــــل: 2016/9/19م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1149 فـي 2016/6/5م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: ق�سر العود لتجارة العود والعطورات ال�سرقية 
��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: موؤ�س�سة روائح اللبان احلديثة

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــــة: عمانية - التجارة وال�سناعة
�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:617، ر.ب:617، �سلطنة عمان

جهــة م�ســـروع �ال�ستغــــالل: �سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 3/15/ 2023م
تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2023/3/22م
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــة: 140325

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 2

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــــل: 2021/4/6م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1377 فـي 2021/1/31م

��ســــــــــــــــم �ملالـــــــــــــــــــــــك: �سركة اآر اآيه اآر ري�سني & كيميكال اإند�سرتيز م.د.م.�ص

��سم �ملرخـ�ص لـه باالنتفـاع: ريتفـري �ص.م.م

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

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �ص.ب:778، ر.ب:133، �سلطنة عمان

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

تاريـــــــــــخ �لرتخيــــــــــــــ�ص: 2/28/ 2023م

تاريـخ �لتاأ�ســيــر بال�سجــــل: 2023/3/22م
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمــــات امل�سجلة والتي مت التاأ�سيــــر فـي ال�سجـالت بانتقال 
ملكيتهــا وفقــا ألأحكــام املــــادة )26( من قانــون )نظام( العالمــات التجاريــة لــدول جملـــ�س 

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

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــة: 107720
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل: 2017/9/11م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1198 فـي 2017/6/11م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابـــــــــق: جنوم ال�ساحل الغربي  
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: �سركة كينويل لتجارة الكهربائيات �س.ذ.م.م

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اإماراتية - التجارة وال�سناعة
�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 87918، دبي، األإمارات العربية املتحدة 

جهة م�ســروع �ال�ستغــــــالل: األإمارات العربية املتحدة
تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة: 2023/2/7م

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجـــــل: 2023/3/20م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــة: 91111
�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 3

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل: 2015/10/18م
رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1101 فـي 2015/5/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابـــــــــق: انكو، انك   
��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: لوفت ايبكو ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة
�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 933 ماكارثيـــــــر، بولفـــــارد، ماهــواه، نيــــو جي�ســــــر�س 07430، 

الوأليات املتحدة األأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة: 2023/1/30م 
تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجـــــل: 2023/3/19م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــة: 91112

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 9

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل: 2015/10/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1101 فـي 2015/5/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابـــــــــق: انكو، انك   

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: لوفت ايبكو ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 933 ماكارثيـــــــر، بولفـــــارد، ماهــواه، نيــــو جي�ســــــر�س 07430، 

الوأليات املتحدة األأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2023/1/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجـــــل: 2023/3/19م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــة: 91113

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 14

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل: 2015/10/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1101 فـي 2015/5/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابـــــــــق: انكو، انك   

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: لوفت ايبكو ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 933 ماكارثيـــــــر، بولفـــــارد، ماهــواه، نيــــو جي�ســــــر�س 07430، 

الوأليات املتحدة األأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغـــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيــــــة: 2023/1/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجـــــل: 2023/3/19م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــة: 91114

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 18

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل: 2015/10/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1101 فـي 2015/5/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابـــــــــق: انكو، انك   

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: لوفت ايبكو ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 933 ماكارثيـــــــر، بولفـــــارد، ماهــواه، نيــــو جي�ســــــر�س 07430، 

الوأليات املتحدة األأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكية: 2023/1/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجـــــل: 2023/3/19م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــة: 91115

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 25

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل: 2015/10/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1101 فـي 2015/5/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــق: انكو، انك   

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: لوفت ايبكو ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 933 ماكارثيـــــــر، بولفـــــارد، ماهــواه، نيــــو جي�ســــــر�س 07430، 

الوأليات املتحدة األأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة: 2023/1/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــل: 2023/3/19م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــة: 91116

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــخ �لت�سجيــــــــــــــل: 2015/10/18م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1101 فـي 2015/5/18م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابـــــــــق: انكو، انك   

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: لوفت ايبكو ال ال �سي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنــــــــــــة: اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 933 ماكارثيـــــــر، بولفـــــارد، ماهــواه، نيــــو جي�ســــــر�س 07430، 

الوأليات املتحدة األأمريكية
جهة م�ســروع �ال�ستغــــــالل: الوأليات املتحدة األأمريكية

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة: 2023/1/30م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجـــــل: 2023/3/19م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــة: 76351

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 32

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل: 2013/1/8م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1007 فـي 2013/4/6م 

��ســـــم �ملالـــــك �ل�سابـــــــــق: �سياء جمان الوطنية �س.م.م 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: م�ساريع العربي الوطنية للتجارة

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

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 41 ر.ب: 318، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة: 2022/3/3م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجـــــل: 2023/3/8م 
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رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــة: 114182

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل: 2021/2/15م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1231 فـي 2018/2/19م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابـــــــــق: موؤ�س�سة املزايا ال�ساملة الدولية 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: املزايا لتطوير األأعمال �س.م.م

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

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة: 2022/3/14م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــل: 2023/3/16م 

 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــة: 129730

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل: 2021/3/14م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1373 فـي 2021/1/3م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــق: موؤ�س�سة اأبو فدك احلديثة للتجارة  

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: األأنوار الرئي�سية للتجارة

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

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 425 ر.ب: 322، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة: 2022/3/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــل: 2023/3/16م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــة: 139278

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 44

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل: 2021/1/11م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1365 فـي 2020/11/8م 

��ســــــم �ملالــــك �ل�سابـــــــــق: قلعة اخلناجرة للتجارة

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأناقتي للجمال

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

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة: 2022/3/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجـــــل: 2023/3/16م 

 
رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــة: 143388

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 35

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل: 2023/2/13م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1386 فـي 2021/4/4م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــق: اإطاللة املدينة الذهبية 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: عالمة األأر�س للتطوير واألأعمال

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

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة: 2022/3/16م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــل: 2023/3/16م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــة: 144793

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل: 2021/8/30م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1395 فـي 2021/6/13م 

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابــــــــق: اأبو عي�سى الزدجايل للتجارة  

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: معامل مدينة الطيب للتجارة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: �س.ب: 41 ر.ب: 318، �سلطنة عمان

جهة م�ســروع �ال�ستغــــــالل: �سلطنة عمان

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة: 2022/3/7م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجــــل: 2023/3/16م 

رقـــــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــة: 90829

�لفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ �لت�سجيـــــــــــــــل: 2015/11/9م

رقم وتاريخ �جلريدة �لتي �أ�سهر بها �لت�سجيل: 1104 فـي 2015/6/21م

��ســــــم �ملالـــــك �ل�سابـــــــــق: ماونتني ر�س تريدينغ 4 )بروبرايتاري( ليمتد 

��سم من �نتقلت �إليه �مللكية: اأن�سا هولدينغز )بي تي واي( ال تي دي

�جلن�سيـــــــــــة و�ملهنـــــــــــــة: جنوب اأفريقيا - التجارة وال�سناعة

�لعـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن: 5 جون افـينيو، 17 مارتني بلي�س، �سينديروود، بيدفورد بارك 

جاتينج 2007، جمهورية جنوب اأفريقيا
جهة م�ســروع �ال�ستغــــــالل: جنوب اأفريقيا

تاريــــــخ �نتقـــــال �مللكيـــــة: 2021/2/9م 

تاريــخ �لتاأ�سيــر بال�سجـــــل: 2023/3/19م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــة: 90829

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة: 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل: 2015/11/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل: 1104 فـي 2015/6/21م

ا�ســــــم املالـــــك ال�سابـــــــــق: اأن�سا هولدينغز )بي تي واي( ال تي دي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية: تا�سا�ش جروب 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــة: موري�سيو�سية - التجارة وال�سناعة

العـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان: اأوريان كوربورات �سريف�سيز )موري�سيو�ش( ليمتد، 6 تي ات�ش 

فلور، تاور ايه، 1 �سايرب �سيتي، ايبني، موري�سيو�ش 

جهة م�ســروع اال�ستغــــــالل: موري�سيو�ش

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة: 2021/7/9م 

تاريــخ التاأ�سيــر بال�سجـــــل: 2023/3/19م 
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللـكية الفـكرية وفـقا ألأحـكام املـادة )19( من قانون )نـظام( العـالمات التجارية 

لدول جملــــ�س التعـــاون لـدول اخلليـج العربيـة ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانـي رقـــم 2017/33، 

اأنه تــم جتديــد مــدة حمايــة العالمات امل�سجلة األآتية:

رقمم
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـــــم �ل�شركــــــــة�لعالمة

2015/10/1التجارة وال�سناعة�سركة املراعي للتجارة186230

2015/4/2التجارة وال�سناعة�سركة املراعي للتجارة286231

2015/3/23التجارة وال�سناعة�سركة زهور الريف التجارية386174

478990
كنتاكي فرايد ت�سيكن 

انرتنا�سيونال هولدينغز ال ال �سي
2014/3/25التجارة وال�سناعة

2014/3/26التجارة وال�سناعةبوبا انك579617

2005/6/29التجارة وال�سناعةبينيتون غروب ا�س.اأر.األ630136

2005/6/29التجارة وال�سناعةبينيتون غروب ا�س.اأر.األ730137

2005/9/21التجارة وال�سناعةايربا�س هيلوروكوبرتز830641

2014/2/11التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا981948

2014/2/11التجارة وال�سناعةكانون كابو�سيكي كاي�سا1081949

118440

زهيجيانغ ميدي�سينز اند 

هيلث برودكت�س امبورت اند

 اك�سبورت كو، ليمتد

2001/8/28التجارة وال�سناعة

2021/1/20التجارة وال�سناعةمرتفعات هيماء للتجارة1271942

1330080
�سيل فور أليف جلوبال دوت�س 

هولدجن بي.فـي
2005/10/15التجارة وال�سناعة
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

رقمم
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـــــم �ل�شركــــــــة�لعالمة

2002/3/19التجارة وال�سناعةريد داميوند هولينغز ا�س ايه ار األ148799

2001/7/29التجارة وال�سناعة�سيلكا ا�س.بيه.ايه158048

2001/7/29التجارة وال�سناعة�سيلكا ا�س.بيه.ايه168049

2001/7/29التجارة وال�سناعة�سيلكا ا�س.بيه.ايه178050

2001/7/29التجارة وال�سناعة�سيلكا ا�س.بيه.ايه188051

1929797
اجرو �سيفـيال ا�ستونا�س، ا�س. 

كووب اند 
2005/6/29التجارة وال�سناعة

2015/7/27التجارة وال�سناعةروكوول اأيه / ا�س2079063

2016/4/18التجارة وال�سناعةروكوول اأيه / ا�س2179062

2016/4/18التجارة وال�سناعةروكوول اأيه / ا�س2279061

2016/4/18التجارة وال�سناعةروكوول اأيه /ا�س2379060

2016/4/18التجارة وال�سناعةروكوول اأيه / ا�س2479059

2015/7/27التجارة وال�سناعةروكوول اأيه / ا�س2579058

2006/4/23التجارة وال�سناعة�سركة اأجنيل املحدودة للخمرية2630488

2006/6/20التجارة وال�سناعة�سركة اأجنيل املحدودة للخمرية2730489

2005/9/21التجارة وال�سناعةبيدياليت اند�سرتيز ليمتد2830330

2010/3/20التجارة وال�سناعةت�سري�س اأند دوايت كمباين انك2931068

2010/5/18التجارة وال�سناعةت�سري�س اآند دوايت كندا كورب3031155

2010/5/18التجارة وال�سناعةت�سري�س اآند دوايت كندا كورب3131157

3230924
زهيجيانغ ت�سنت الكرتيك�س 

كو.ليمتد
2005/9/21التجارة وال�سناعة
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

رقمم
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـــــم �ل�شركــــــــة�لعالمة

3379559
بي.كيه.اأوفر �سيز بي.فـي.تي. 

اإل.تي.دي
2014/3/4التجارة وال�سناعة

2014/5/1التجارة وال�سناعةوزارد كو. انك3480104

2014/5/1التجارة وال�سناعةوزارد كو. انك3580105

2014/5/1التجارة وال�سناعةوزارد كو. انك3680106

2014/5/1التجارة وال�سناعةوزارد كو. انك3780107

2014/5/1التجارة وال�سناعةوزارد كو. انك3880108

2014/5/1التجارة وال�سناعةوزارد كو. انك3980109

2014/5/1التجارة وال�سناعةوزارد كو. انك4080110

2014/5/1التجارة وال�سناعةوزارد كو. انك4180111

2014/5/1التجارة وال�سناعةوزارد كو. انك4280112

2014/5/1التجارة وال�سناعةوزارد كو. انك4380115

2014/5/1التجارة وال�سناعةوزارد كو. انك4480118

2014/5/1التجارة وال�سناعةوزارد كو. انك4580120

2014/6/25التجارة وال�سناعةوزارد كو. انك4680121

2014/5/1التجارة وال�سناعةوزارد كو. انك4780124

2014/5/1التجارة وال�سناعةوزارد كو. انك4880127

2014/5/1التجارة وال�سناعةوزارد كو. انك4980129

2014/5/1التجارة وال�سناعةوزارد كو. انك5080103

2014/6/25التجارة وال�سناعةتارغيت براند�س، انك5180016

5279458
ا�سوزو جيدو�سا كابو�سيكي كاي�سا 

)ا�سوزو موتورز ليمتد(
2015/9/2التجارة وال�سناعة

2008/10/27التجارة وال�سناعةبي تي ونغز �سوريا5331951

2006/7/15التجارة وال�سناعةبي تي ونغز �سوريا5431952
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رقمم
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـــــم �ل�شركــــــــة�لعالمة

2015/3/23التجارة وال�سناعةكيلري ويليامز ريلتي انك5586196

2015/9/6التجارة وال�سناعةكيلري ويليامز ريلتي انك5686195

2015/9/6التجارة وال�سناعةكيلري ويليامز ريلتي انك5786194

2015/9/6التجارة وال�سناعةكيلري ويليامز ريلتي انك5886193

2015/9/6التجارة وال�سناعةكيلري ويليامز ريلتي انك5986192

2015/8/17التجارة وال�سناعةكيلري ويليامز ريلتي انك6086191

618523

انرت بار فـيومز �سوي�س ا�س 

اية ار ال

2001/8/28التجارة وال�سناعة

628590

انرت بار فـيومز �سوي�س ا�س

 اية ار ال

2001/8/28التجارة وال�سناعة

6330164

انرت بار فـيومز �سوي�س ا�س اية 

ار ال

2005/9/21التجارة وال�سناعة

2001/3/2التجارة وال�سناعةكريو باوين ا�س.بي.ا648401

2015/3/16التجارة وال�سناعةجرير للت�سويق6584650

2005/9/21التجارة وال�سناعةبيومارين / جنزامي ال ال �سي6630520

2003/5/6التجارة وال�سناعةكادبوري يوكيه ليميتد678363

2003/8/16التجارة وال�سناعةكادبوري يوكيه ليميتد688364

2008/5/13التجارة وال�سناعةكادبوري يوكيه ليميتد6930872

2008/5/13التجارة وال�سناعةكادبوري يوكيه ليميتد7030873

2008/5/14التجارة وال�سناعةتي يو اأي ايه جي7128056

2010/2/15التجارة وال�سناعةتي يو اأي ايه جي7228057
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رقمم
تاريخ �لت�شجيل�ملهنــة��شـــــم �ل�شركــــــــة�لعالمة

2008/5/14التجارة وال�سناعةتي يو اأي ايه جي7328058

2005/1/30التجارة وال�سناعةجينريال موتورز ال ال �سي7427369

2013/2/6التجارة وال�سناعةجيرنال موتورز ال ال �سي7572580

7629643

امريون انرتنا�سيونال، 

كوربوري�سن

2005/7/2التجارة وال�سناعة

2001/2/3التجارة وال�سناعةكيا كوربوري�سن778484

7881056

اأيديوكي�سن ماجنمينت 

كوربوري�سن اإل تي دي

2017/8/3التجارة وال�سناعة

7981055

اأيديوكي�سن ماجنمينت 

كوربوري�سن اإل تي دي

2017/8/3التجارة وال�سناعة

2014/7/15التجارة وال�سناعةباتريك�س للتجارة �س.ذ.م.م8072210

2014/6/29التجارة وال�سناعةم�ساريع �سمال املحيط �س.م.م8181220

2015/12/21التجارة وال�سناعة�سركة دبليو جي تاول �س.م.م8256142

2013/8/27التجارة وال�سناعة�سركة دبليو جي تاول �س.م.م8377658

2014/6/22التجارة وال�سناعة�سركة دبليو جي تاول �س.م.م8481523

2014/10/21التجارة وال�سناعة�سركة دبليو جي تاول �س.م.م8580802

2005/7/5التجارة وال�سناعةميزراتي ا�س.بي.اأ8630316

2007/2/7التجارة وال�سناعةميزراتي ا�س.بي.اأ8730317

2006/5/3التجارة وال�سناعة�سركة اخلمي�س للتجارة �س.م.م8830272

2014/1/30التجارة وال�سناعة�سركة اخلمي�س للتجارة �س.م.م8979476
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مكتب مور �ستيفنز 
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعم�ل �لت�سفـية ل�سركة ترينر �أند ت�أون�سند �ش.م.م
يعلن مكتــب مــور �ستيفنــز اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة ترينر اأند ت�أون�سند �ش.م.م, وامل�سجلة 

لدى اأم�نــة ال�سجـــل الـتجـــ�ري ب�لرقــــم ١١٤٤١٨٢, وفق� التف�ق ال�سرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٣/٣/٥م, 

وللم�سفي  وحده حــق متثيـل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــ�م الغـري, وعلى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي ك�فــــــة االأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

�لقرم - �سكة رقم: ١٠١٣ - بن�ية رقم: ١٠٢٢ - �لدور �لر�بع - مكتب رقم: ٤١
�ش.ب: ٩٣٣ ر.ب: ١١٢

ه�تف رقم: ٢٤٠٦١٠٠٠  ف�ك�ش رقم: ٢٤٠٦١٠٩٩  
كمــــ� يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـي 

على العنوان امل�س�ر اإليه.

 �مل�سفــي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعم�ل �لت�سفـية ل�سركة جون�سون كونرتولز و�سرك�ه �ش.م.م
يعلن مكتــب مــور �ستيفنــز اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة جون�سون كونرتولز و�سرك�ه �ش.م.م, 

وامل�سجلة لدى اأم�نــة ال�سجـل الـتج�ري ب�لرقم ١٠٥٢٢٠٣, وفق� التف�ق ال�سرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٣/٢/١٦م, 

وللم�سفي  وحده حــق متثيـل ال�سركـة فـي الت�سفـيـــة اأمــ�م الغـري, وعلى اجلميــع مراجعــــة 

امل�سفـــي فـــي ك�فــــــة االأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

�لقرم - �سكة رقم: ١٠١٣ - بن�ية رقم: ١٠٢٢ - �لدور �لر�بع - مكتب رقم: ٤١
�ش.ب: ٩٣٣ ر.ب: ١١٢

ه�تف رقم: ٢٤٠٦١٠٠٠  ف�ك�ش رقم: ٢٤٠٦١٠٩٩  
كمــــ� يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـي 

على العنوان امل�س�ر اإليه.

 �مل�سفــي
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مكتب �ملرهوبي لتدقيق �حل�س�ب�ت و�ال�ست�س�ر�ت �القت�س�دية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعم�ل �لت�سفـية ل�سركة �أزميل للحرف �خل�سبية �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�س�ب�ت واال�ست�س�رات االقت�س�دية اأنــــه يقوم بت�سفـيـة �سركـة 

اأزميل للحرف اخل�سبية �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأم�نة ال�سجل الـتجـ�ري ب�لرقم ١٣٨٧٠٧٦, 

فـي  ال�سركـــــــة  متثيل  حق  وحـده  وللم�سفي  ٢٠٢٣/٣/١٥م,  املــوؤرخ  ال�سركـــ�ء  التف�ق  وفقــ� 

الت�سفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي ك�فــــــة االأمــور التــي تتعلــــق 

ب�أعمــ�ل ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

والية بو�سر - �لغربة �جلنوبية - �سكة رقم: ٣٧٤٥  - جممع رقم: ٢٣٧ 
�لط�بق �لث�ين - �سقة رقم: ٢٢

�ش.ب: ١٥٤٦ ر.ب: ١٢١
ه�تف رقم: ٢٤٥٩٥٩١٣ - ٩٦٥٤١٠٠٤ ف�ك�ش رقم: ٢٤٥٩٥٩١٢

كمــــ� يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـي 

على العنوان امل�س�ر اإليه.

 �مل�سفــي
مكتب �لبخيت لتدقيق �حل�س�ب�ت

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعم�ل �لت�سفـية ل�سركة مز�د �خلليج للتج�رة - ت�س�منية 

يعلن مكتب البخيت لتدقيق احل�س�ب�ت اأنــــه يقوم بت�سفـيـة �سركـة مــزاد اخلليــج للتجــ�رة - 

ت�س�منية, وامل�سجلة لدى اأم�نة ال�سجل الـتجـ�ري ب�لرقم ١٣٨٦٢٢٣, وفقــ� التف�ق ال�سركـــ�ء 

الغـيــــر,  اأمــ�م  الت�سفـيـــة  ال�سركـــــــة فـي  ٢٠٢٣/٣/١٤م, وللم�سفي وحـده حق متثيل  املــوؤرخ 

وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فــي ك�فة االأمــور التــي تتعلــق ب�أعمــ�ل ال�سركة على العنوان 

االآتـي:

والية �ساللة - حم�فظة ظف�ر
�ش.ب: ١١٥ ر.ب: ٢١٧

ه�تف رقم: ٩٧٠٤٧١٠٠ 
كمــــ� يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـي 

على العنوان امل�س�ر اإليه.

 �مل�سفــي
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�سركة �لديو�ن لتدقيق �حل�س�ب�ت
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعم�ل �لت�سفـية ل�سركة طريق �الإبد�ع �لدولية �ش.�ش.و 

تعلن �سركة الديوان لتدقيق احل�س�ب�ت اأنــــه� تقوم بت�سفـيـة �سركـة طريق االإبداع الدولية 

�ش.�ش.و, وامل�سجلة لدى اأم�نة ال�سجل الـتجـ�ري ب�لرقم ١٢١٩٩١٦, وفقــ� التف�ق ال�سركـــ�ء 

املــوؤرخ ٢٠٢٢/٣/٨م, وللم�سفية وحده� حق متثيل ال�سركة فـي الت�سفـية اأمـ�م الغـري, وعلى 

اجلميع مراجعــة امل�سفـية فــي ك�فة االأمــور التــي تتعلــق ب�أعم�ل ال�سركة على العنوان االآتـي:

�ش.ب: ٩٢٠ ر.ب: ١١٧
ه�تف رقم: ٩٩٣٥١٧١١ 

كمــــ� تدعــــو امل�سفـية مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـية 

على العنوان امل�س�ر اإليه.

 �مل�سفــية
حممد ع�مل �أكرم ع�مل

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعم�ل �لت�سفـية ل�سركة ن�سيم �لكون للتج�رة و�ملق�والت �ش.�ش.و

يعلن حممد ع�مل اأكرم ع�مل اأنــــه يقوم بت�سفـيـة �سركـة ن�سيم الكون للتج�رة واملق�والت �ش.�ش.و, 

وامل�سجلة لدى اأم�نة ال�سجل الـتجـ�ري ب�لرقم ٣٢١٤٦٦٤, وللم�سفي وحده حق متثيل ال�سركـة 

فـي الت�سفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر, وعلى اجلميع مراجعــة امل�سفـي فــي ك�فة االأمــور التــي تتعلــق 

ب�أعمــ�ل ال�سركة على العنوان االآتـي:

ه�تف رقم: ٩٩٢٣٦٧٢٥ 
كمــــ� يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـي 

على العنوان امل�س�ر اإليه.

 �مل�سفــي

-219-



اجلريدة الر�سمية العدد )1486(

مكتب �الإتق�ن لتدقيق �حل�س�ب�ت
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعم�ل �لت�سفـية
 ل�سركة علي بن �سلط�ن بن م�سلم غو��ش و�سريكه للتج�رة و�ملق�والت - ت�س�منية

يعلن مكتب االإتق�ن لتدقيق احل�س�ب�ت اأنــــه يقوم بت�سفـيـة �سركـة علي بن �سلط�ن بن م�سلم 

غوا�ش و�سريكه للتج�رة واملق�والت - ت�س�منية, وامل�سجلة لدى اأم�نــة ال�سجـــل الـتجـــ�ري 

ب�لرقـــم ١٠٩٥٥٦٠, وفق� التف�ق ال�سرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٣/١/٣٠م, وللم�سفي وحـده حق متثيل 

ال�سركـــــــة فـي الت�سفـيـــة اأمــ�م الغـيــــر, وعلـــى اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي ك�فــــــة االأمــور 

التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�سركـــة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: ٣٩ ر.ب: ٣١٥
ه�تف رقم: ٩١٤١١٦٦٥

كمــــ� يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـي 

على العنوان امل�س�ر اإليه.

 �مل�سفــي
مكتب �أبو �س�دق لتدقيق �حل�س�ب�ت

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعم�ل �لت�سفـية ل�سركة ب�تري�سيو �نرتبر�ي�سيز �ش.م.م

يعلن مكتب اأبو �س�دق لتدقيق احل�س�ب�ت اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة ب�تري�سيو انرتبراي�سيز 

ال�سرك�ء  التف�ق  وفق�   ,١٢٨٧١٢٣ ب�لرقم  الـتج�ري  ال�سجـل  اأم�نــة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 

املوؤرخ ٢٠٢٣/٢/٩م, وللم�سفي وحده حق متثيـل ال�سركـة فـي الت�سفـيـة اأمـ�م الغـري, وعلى 

اجلميــع مراجعــــة امل�سفـــي فـــي ك�فــــــة االأمــور التــي تتعلــــق ب�أعمــ�ل ال�سركـــة علــى العنوان 

االآتـي:

روي - والية مطرح - حم�فظة م�سقط
�ش.ب: ٢٥٨٤ ر.ب: ١١٢

ه�تف رقم: ٧١٩٩٣٩٠٣  
كمــــ� يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـي 

على العنوان امل�س�ر اإليه.

 �مل�سفــي
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مكتب �لدولية للتدقيق و�ملر�جعة �لق�نونية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعم�ل �لت�سفـية ل�سركة خدم�ت تكنولوجي� �الإن�س�ء�ت �ملتطورة �ش.م.م
يعلن مكتب الدولية للتدقيق واملراجعة الق�نونية اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة خدم�ت تكنولوجي� 

االإن�س�ءات املتطورة �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأم�نــة ال�سجـل الـتج�ري ب�لرقم ١٣١٥٩٦٦, وفق� 

التف�ق ال�سرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٢/١٠/١٥م, وللم�سفي وحده حق متثيـل ال�سركـة فـي الت�سفـيـة 

اأمـ�م الغـري, وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفي فـي ك�فة االأمــور التــي تتعلق ب�أعمــ�ل ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي:

م�سقط جر�ند مول - �لط�بق �لر�بع - مكتب مركز �ملدينة لالأعم�ل
�ش.ب: ١٢١ ر.ب: ٨١٤

ه�تف رقم: ٩٩٤٧٥٥١١  
كمــــ� يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـي 

على العنوان امل�س�ر اإليه.

 �مل�سفــي
مكتب �لدكتور حممد �لق�س�بي للمح��سبة و�لتدقيق

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعم�ل �لت�سفـية ل�سركة �لت�سرف �ش.م.م

يعلن مكتــب الدكتــور حممـــد الق�س�بـــي للمح��سبـــة والتدقيـــق اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة 

وللم�سفي   ,١٧٤٧١٦٩ ب�لرقم  الـتج�ري  ال�سجـل  اأم�نــة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م,  الت�ســـرف 

وحده حق متثيـل ال�سركـة فـي الت�سفـيـة اأمـ�م الغـري, وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفي فـي 

ك�فة االأمــور التــي تتعلق ب�أعمــ�ل ال�سركة علــى العنوان االآتـي:

والية نزوى - حم�فظة �لد�خلية
�ش.ب: ١٠٨٥ ر.ب: ٦١٢

ه�تف رقم: ٩١٣٦١١٤٤  
كمــــ� يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـي 

على العنوان امل�س�ر اإليه.

 �مل�سفــي

-221-



اجلريدة الر�سمية العدد )1486(

مكتب �لرب�عي لتدقيق �حل�س�ب�ت و�ال�ست�س�ر�ت �مل�لية و�الإد�رية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعم�ل �لت�سفـية ل�سركة ي��سر لال�ست�س�ر�ت �لهند�سية �ش.�ش.و
يعلن مكتب الرب�عي لتدقيق احل�س�ب�ت واال�ست�س�رات امل�لية واالإدارية اأنـه يقوم بت�سفـيــة 

�سركة ي��سر لال�ست�س�رات الهند�سية �ش.�ش.و, وامل�سجلة لدى اأم�نــة ال�سجـل الـتج�ري ب�لرقم 

١٠٨١٥٨٩, وللم�سفي وحده حق متثيـل ال�سركـة فـي الت�سفـيـة اأمـ�م الغـري, وعلى اجلميــع 

مراجعة امل�سفي فـي ك�فة االأمــور التــي تتعلق ب�أعمــ�ل ال�سركة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: ٢٣ ر.ب: ١٣٣
ه�تف رقم: ٩٩٤٧٧٢٤٤  

كمــــ� يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـي 

على العنوان امل�س�ر اإليه.

 �مل�سفــي
عبد�للـه بن �س�مل بن عبيد �لزرعي

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعم�ل �لت�سفـية ل�سركة �أمو�ج �خلومية للتج�رة �ش.م.م

يعلن عبداللـه بن �س�مل بن عبيد الزرعي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اأمواج اخلومية للتج�رة 

وللم�سفي وحده حق   ,١١٥٢١٨٦ ب�لرقم  الـتج�ري  ال�سجـل  اأم�نــة  لدى  وامل�سجلة  �ش.م.م, 

متثيـل ال�سركـة فـي الت�سفـيـة اأمـ�م الغـري, وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفي فـي ك�فة االأمــور 

التــي تتعلق ب�أعمــ�ل ال�سركة علــى العنوان االآتـي:

ه�تف رقم: ٩٢٧٧٧٤٧٤  
كمــــ� يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـي 

على العنوان امل�س�ر اإليه.

 �مل�سفــي
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في�سل بن علي بن عبد�للـه �لتميمي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعم�ل �لت�سفـية ل�سركة �ملزود �ملتخ�س�ش للتكنولوجي� �ش.م.م
يعلن في�سل بن علي بن عبداللـه التميمي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة املزود املتخ�س�ش للتكنولوجي� 

�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأم�نــة ال�سجـل الـتج�ري ب�لرقم ١١٦٥٦٦٥, وفق� التف�ق ال�سرك�ء املوؤرخ 

٢٠٢٢/٨/٧م, وللم�سفي وحده حق متثيـل ال�سركـة فـي الت�سفـيـة اأمـ�م الغـري, وعلى اجلميــع 

مراجعة امل�سفي فـي ك�فة االأمــور التــي تتعلق ب�أعمــ�ل ال�سركة علــى العنوان االآتـي:

�خلوير �جلنوبية - والية بو�سر - حم�فظة م�سقط
ه�تف رقم: ٩٦٥٥٥٠٠٠  

كمــــ� يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـي 

على العنوان امل�س�ر اإليه.

 �مل�سفــي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعم�ل �لت�سفـية ل�سركة �أعم�ق للنفط و�مل�س�ريع �ش.م.م
يعلن في�سل بن علي بن عبداللـه التميمي اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة اأعم�ق للنفط وامل�س�ريع 

�ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأم�نــة ال�سجـل الـتج�ري ب�لرقم ١١٧٥١٢٦, وفق� التف�ق ال�سرك�ء املوؤرخ 

٢٠٢٢/٨/٧م, وللم�سفي وحده حق متثيـل ال�سركـة فـي الت�سفـيـة اأمـ�م الغـري, وعلى اجلميــع 

مراجعة امل�سفي فـي ك�فة االأمــور التــي تتعلق ب�أعمــ�ل ال�سركة علــى العنوان االآتـي:

�خلوير �جلنوبية - والية بو�سر - حم�فظة م�سقط
ه�تف رقم: ٩٦٥٥٥٠٠٠  

كمــــ� يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـي 

على العنوان امل�س�ر اإليه.

 �مل�سفــي
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حفيظ بن �س�مل بن �أحمد �ل�سنفري
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعم�ل �لت�سفـية ل�سركة �مليك�نيكية الأنظمة �لهو�ء �ش.م.م
امليك�نيكية الأنظمة  �سركة  بت�سفـيــة  يقوم  اأنـه  ال�سنفري  اأحمد  بن  �س�مل  بن  يعلن حفيظ 

الهواء �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأم�نــة ال�سجـل الـتج�ري ب�لرقم ٣٢٥٣٥٢٠, وفق� التف�ق ال�سرك�ء 

املوؤرخ ٢٠٢٢/٤/٧م, وللم�سفي وحده حق متثيـل ال�سركـة فـي الت�سفـيـة اأمـ�م الغـري, وعلى 

اجلميــع مراجعة امل�سفي فـي ك�فة االأمــور التــي تتعلق ب�أعمــ�ل ال�سركة علــى العنوان االآتـي:

�لغربة �ل�سم�لية - والية بو�سر - حم�فظة م�سقط
ه�تف رقم: ٩٩٤٧٥٧٧٧  

كمــــ� يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـي 

على العنوان امل�س�ر اإليه.

 �مل�سفــي
عبد�ل�سميع بن بخيت بن حممد نور ت�مر�ب

�إعــــــــــالن
عن بدء �أعم�ل �لت�سفـية ل�سركة �سري�ء لالأدو�ت ومعد�ت �مل�ست�سفي�ت �ش.م.م

يعلن عبدال�سميع بن بخيت بن حممد نور ت�مراب اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة �سرياء لالأدوات 

ومعدات امل�ست�سفي�ت �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأم�نــة ال�سجـل الـتج�ري ب�لرقم ١١٧٨١٢٠, وفق� 

الت�سفـيـة  فـي  ال�سركـة  متثيـل  حق  وحده  وللم�سفي  ٢٠١٨/٤/٢م,  املوؤرخ  ال�سرك�ء  التف�ق 

اأمـ�م الغـري, وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفي فـي ك�فة االأمــور التــي تتعلق ب�أعمــ�ل ال�سركة 

علــى العنوان االآتـي:

حم�فظة م�سقط
ه�تف رقم: ٩٩٣٥٦٣٦٢ - ٩٣٢٩٩٠٤٩  

كمــــ� يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـي 

على العنوان امل�س�ر اإليه.

 �مل�سفــي
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مكتب �مللكي لتدقيق �حل�س�ب�ت و�ال�ست�س�ر�ت �مل�لية و�الإد�رية
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعم�ل �لت�سفـية ل�سركة رت�ل �لع�ملية �ش.م.م
يعلن مكتب امللكي لتدقيق احل�س�ب�ت واال�ست�س�رات امل�لية واالإدارية اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة 

رت�ل الع�ملية �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأم�نــة ال�سجـل الـتج�ري ب�لرقم ١٢٥٤٨٥٧, وللم�سفي 

وحده حق متثيـل ال�سركـة فـي الت�سفـيـة اأمـ�م الغـري, وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفي فـي 

ك�فة االأمــور التــي تتعلق ب�أعمــ�ل ال�سركة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: ١٠٩٨ ر.ب: ٢١١
ه�تف رقم: ٩٢٣٢٨٢٢٢

كمــــ� يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـي 

على العنوان امل�س�ر اإليه.

 �مل�سفــي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعم�ل �لت�سفـية ل�سركة نفحة �لن�سر للتج�رة - ت�س�منية
اأنـه يقوم بت�سفـيــة  امل�لية واالإدارية  امللكــي لتدقيــق احل�س�بــ�ت واال�ست�س�رات  يعلن مكتــب 

�سركة نفحـة النـ�سر للتجـ�رة - ت�س�منيـة, وامل�سجلة لـدى اأم�نــة ال�سجــل الـتجـ�ري ب�لرقم 

١١٨٩٩٢٧, وللم�سفي وحده حق متثيـل ال�سركـة فـي الت�سفـيـة اأمـ�م الغـري, وعلى اجلميــع 

مراجعة امل�سفي فـي ك�فة االأمــور التــي تتعلق ب�أعمــ�ل ال�سركة علــى العنوان االآتـي:

�ش.ب: ١٠٩٨ ر.ب: ٢١١
ه�تف رقم: ٩٢٣٢٨٢٢٢

كمــــ� يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـي 

على العنوان امل�س�ر اإليه.

 �مل�سفــي
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عبد�لعزيز بن �سيف بن حمد �ملجعلي
�إعــــــــــالن

عن بدء �أعم�ل �لت�سفـية ل�سركة عبد�لعزيز و�س�بو لال�ستثم�ر �ش.م.م
اأنـه يقوم بت�سفـيــة �سركة عبدالعزيز و�س�بو  املجعلي  يعلن عبدالعزيز بن �سيف بن حمد 

لال�ستثم�ر �ش.م.م, وامل�سجلة لدى اأم�نــة ال�سجـل الـتج�ري ب�لرقم ١٤٠٦٢٢٨, وفق� التف�ق 

ال�سرك�ء املوؤرخ ٢٠٢٣/٢/١٥م, وللم�سفي وحده حق متثيـل ال�سركـة فـي الت�سفـيـة اأمـ�م الغـري, 

وعلى اجلميــع مراجعة امل�سفي فـي ك�فة االأمــور التــي تتعلق ب�أعمــ�ل ال�سركة علــى العنوان 

االآتـي:

�ش.ب: ٤١١ ر.ب: ٦١٩
ه�تف رقم: ٩٩٦٢٤٢٢٢

كمــــ� يدعــــو امل�سفـي مبوجـــب هــــذا االإعــــالن دائنــي ال�سركــــة للتقــــدم ب�دعــ�ءاتهـــــم �ســــد 

ال�سركـــة مدعمــة ب�مل�ستنــدات الثبوتيــة علـــى العنـــوان املذكــــور اأعـــاله, خــالل �ستــة اأ�سهـــر 

مــن ت�ريــخ ن�ســر هــذا االإعــــالن, وعلـى كـــل مـن عليــه حقــوق لل�سركـة اأن يوؤديه� للم�سفـي 

على العنوان امل�س�ر اإليه.

 �مل�سفــي

�إ�سم�عيل بن عبد�للـه بن �أحمد �جلنيبي
�إعــــــــــالن

عن �نته�ء �أعم�ل �لت�سفـية ل�سركة م�س�رف �سربث�ت للتج�رة و�ملق�والت - ت�س�منية
اإ�سم�عيل بن عبداللـه بن اأحمد اجلنيبي ب�سفـتــه امل�سفي ل�سركـة م�س�رف �سربث�ت  يعلـن 

للتج�رة واملق�والت - ت�س�منية, وامل�سجلـة لدى اأم�نـة ال�سجــل الـتجــ�ري ب�لرقـــم ٥١٥٠٣٥٣, 

عـــن انته�ء اأعــم�ل الت�سفية وزوال الكيــ�ن الق�نونـي لل�سركة.

�مل�سفــي
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عبدالكرمي بن عبداللـه بن عبدالكرمي الفار�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة مركز �سنا�ص ملطابخ األأملنيوم والزجاج املزخرف - ت�سامنية

يعلـن عبدالكرمي بن عبداللـه بن عبدالكرمي الفار�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـةمركز �شنا�ص 

الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - املزخرف  والزجاج  األأملنيوم  ملطابخ 

بالرقـــم ١٠١٦٣٨٣، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة جرنا�ص الباطنة للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية

يعلـن عبدالكرمي بن عبداللـه بن عبدالكرمي الفار�شي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركـــة جرنا�ص 

الباطنة للتجارة واملقاوألت - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم 

٣2٣4٠7٠، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
�سعيد بن ح�سن بن �سعيد الربيكي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سعيد بن ح�سن بن �سعيد الربيكي و�سركاه للتجارة - ت�سامنية

يعلـن �شعيد بن ح�شن بن �شعيد الربيكي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة �شعيد بن ح�شن بن �شعيد 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شركاه  الربيكي 

امل�سفــي٣2١٣4٥٥، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
هالل بن نا�سر بن �سليمان الغافري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سموع العينني للتجارة الذهبية - ت�سامنية

للتجارة   العينني  �شموع  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  الغافري  �شليمان  بن  نا�شر  بن  يعلـن هالل 

عـــن   ،١٠٩٦٥4١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - الذهبية 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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يعقوب بن يو�سف بن من�سور اجللنداين
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة وادي الزيتون للتجارة - ت�سامنية
الزيتون  وادي  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  اجللنداين  من�شور  بن  يو�شف  بن  يعقوب  يعلـن 

للتجارة - ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٠٣2٩١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
فقري بن حممد بن �سمبيه البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األرتباط العاملية �ص.م.م

يعلـن فقري بن حممد بن �شمبيه البلو�شي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة األرتباط العاملية �ص.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٨2٥٦٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
عمر بن را�سد بن �سباع الر�سيدي\

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الهمة ال�ساخمة للتجارة �ص.م.م

يعلـن عمر بن را�شد بن �شباع الر�شيدي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة الهمة ال�شاخمة للتجارة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١2١77٥١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ص.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
�سركة موري�سون م�سقط - حما�سبون قانونيون  

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة كامرون خلدمات اخلليج �ص.م.م

تعلـن �شركة موري�شون م�شقط - حما�شبون قانونيون - ب�شفـتــها امل�شفية ل�شركـة كامرون 

خلدمات اخلليج �ص.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠7٩٨٥٠، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــية
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�سامل بن رجب بن جمعان النوبي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سامل بن رجب بن جمعان النوبي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

بن  رجب  بن  �شامل  ل�شركـة  امل�شفي  ب�شفـتــه  النوبي  جمعان  بن  رجب  بن  �شامل  يعلـن 

الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  وامل�شجلـة لدى  للتجارة - ت�شامنية،  النوبي و�شريكه  جمعان 

بالرقـــم 2١٣7٣٦4، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
حممد بن ح�سني بن اأحمد البلو�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة واحة األآراك للتجارة واملقاوألت �ص.م.م

األآراك  واحـــة  ل�شركـــة  امل�شفــي  ب�شفـتــه  البلو�شي  اأحمد  بن  ح�شني  بن  حممد  يعلـن 

للتجارة واملقاوألت �ص.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠7٨٠7٥، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
خمي�ص بن نا�سر بن خمي�ص املعويل

اإعــــــــــالن
الت�سفـية ل�سركة خمي�ص املعويل واأوألده للتجارة - تو�سية  اأعمال  انتهاء  عن 
يعلـن خمي�ص بن نا�شر بن خمي�ص املعويل ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركـــة خمي�ص املعويل واأوألده 

للتجارة - تو�شية ، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٣١٥4٥2١، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
عبداللـه بن �سامل بن بخيت املهري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة عبداللـه بن �سامل املهري و�سريكه للتجارة �ص.م.م
يعلـن عبداللـه بن �شامل بن بخيت املهري ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركـــة عبداللـه بن �شامل املهري 

و�شريكه للتجارة �ص.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١2٩٣٦٦٦، عـــن 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

عبداللـه بن خالد بن ح�سن الذئب باعمر
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الفوزان العاملية للتجارة �ص.م.م
يعلـن عبداللـه بن خالد بن ح�شن الذئب باعمر ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركـــة الفوزان العاملية 

انتهاء  ١٣٠١٠١٠، عـــن  الـتجــاري بالرقـــم  ال�شجــل  اأمانـة  ، وامل�شجلـة لدى  للتجارة �ص.م.م 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
يق�سان بن �سامل بن عبداللـه الوائلي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة �سماء الغنتق للتجارة - ت�سامنية

يعلـن يق�شان بن �شامل بن عبداللـه الوائلي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركـــة �شماء الغنتق للتجارة - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١١٥٠٦٣٥، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
را�سد بن �سيف بن علي ال�سملي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة تاج الكرامة للتجارة - ت�سامنية

 - للتجارة  الكرامة  تاج  ل�شركـــة  امل�شفــي  ب�شفـتــه  ال�شملي  علي  بن  �شيف  بن  را�شد  يعلـن 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٨٠7٦7٩٠، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
حممد رجب اأحمد اإبراهيم

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الكلمات العاملية للتجارة �ص.م.م

يعلـن حممد رجب اأحمد اإبراهيم ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركـــة الكلمات العاملية للتجارة �ص.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣٣4٠٠١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

عبداللـه بن حمد بن �سيف العربي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة الديار املتميزة املتحدة �ص.م.م
يعلـن عبداللـه بن حمد بن �شيف العربي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركـــة الديار املتميزة املتحدة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٣4٠٩٠7 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ص.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
حممد بن م�سلم بن علي الربعمي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة األ�ستقرار العربية للتجارة واملقاوألت -تو�سية
العربية  األ�شتقرار  ل�شركـــة  امل�شفــي  ب�شفـتــه  الربعمي  علي  بن  م�شلم  بن  حممد  يعلـن 

للتجارة واملقاوألت - تو�شية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠72٨٣7، 

عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
جمال بن علي بن �سالح املعمري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة منارة الباطنة للتجارة -تو�سية

 - للتجارة  الباطنة  منارة  ل�شركـــة  امل�شفــي  ب�شفـتــه  املعمري  �شالح  بن  علي  بن  جمال  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١24٨7٥٥ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  تو�شية، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
�سامل بن علي بن خلفان العربي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة قمة جبل �سم�ص للمياه -ت�سامنية

يعلـن �شامل بن علي بن خلفان العربي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركـــة قمة جبل �شم�ص للمياه - 

ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ٥١٠2٠4٩، عـــن انتهاء اأعــمال 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

حممد بن حمود بن نا�سر البلو�سي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة املغرتب �ص.م.م
�ص.م.م،  املغرتب  ل�شركـــة  امل�شفــي  ب�شفـتــه  البلو�شي  نا�شر  بن  حمود  بن  حممد  يعلـن 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠١٩٨٠١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
مكتب بيت املحا�سبة الدويل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة األرتباط األأولى للتجارة �ص.م.م

للتجارة  األأوىل  األرتباط  ل�شركـــة  امل�شفــي  ب�شفـتــه  الدويل  املحا�شبة  بيت  مكتب  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١١2١4١٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ص.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
في�سل بن حممد بن �سليم الوهيبي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة �سواحي الغربة للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية
يعلـن في�شل بن حممد بن �شليم الوهيبي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركـــة �شواحي الغربة للتجارة 

عـــن   ،١٠٣٩٥٩٣ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوألت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
مانع بن عامر بن علي احلجري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة ينابيع ال�سفاة للتجارة واملقاوألت -  ت�سامنية 
يعلـن مانع بن عامر بن علي احلجري ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركـــة  ينابيع ال�شفاة للتجارة 

١١4٠٠٥2، عـــن  الـتجــاري بالرقـــم  ال�شجــل  اأمانـة  واملقاوألت -  ت�شامنية، وامل�شجلـة لدى 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

عبدالعزيز بن عبداللـه بن علي العجمي
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية
 ل�سركة �سياء امل�ستقبل املنري للتجارة �ص.م.م

امل�شتقبل  ل�شركـــة �شياء  امل�شفــي  العجمي ب�شفـتــه  يعلـن عبدالعزيز بن عبداللـه بن علي 

عـــن   ،١١٩٨٣2٨ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ص.م.م،  للتجارة  املنري 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
نا�سر بن �سعيد بن حارب املعمري

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة نا�سر بن �سعيد بن حارب املعمري و�سريكه للتجارة - ت�سامنية
يعلـن نا�شر بن �شعيد بن حارب املعمري ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركـــة  نا�شر بن �شعيد بن حارب 

بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - للتجارة  و�شريكه  املعمري 

١٠٦٠72١، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
حممد بن خمي�ص بن دروي�ص املعويل

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة رياحني م�سقط �ص.م.م

م�شقط  رياحني  ل�شركـــة  امل�شفــي  ب�شفـتــه  املعويل  دروي�ص  بن  خمي�ص  بن  حممد  يعلـن 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٨١١274 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ص.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
زكريا بن �سعيد بن م�سلم احلمحامي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة روعة العامرات للتجارة �ص.م.م

يعلـن زكريا بن �شعيد بن م�شلم احلمحامي ب�شفـتــه امل�شفي ل�شركـة روعة العامرات للتجارة 

اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١٠٣١٣72 بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  �ص.م.م، 

الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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اجلريدة الر�سمية العدد )١٤٨٦(

مكتب اجلدوى العاملية لال�ست�سارات املالية وتدقيق احل�سابات
اإعــــــــــالن

عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة م�ساريع �ساحل ال�سيب احلديثة �ص.م.م
امل�شفــي  ب�شفـتــه  املالية وتدقيق احل�شابات  العاملية لال�شت�شارات  يعلـن مكتب اجلدوى 

ل�شركـــة م�شاريع �شاحل ال�شيب احلديثة �ص.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري 

بالرقـــم ١١٥7٣٠٩، عـــن انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
عامر بن اأحمد بن علي بيت �سعيد

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة التنني ال�ساملة للتجارة واملقاوألت - ت�سامنية
يعلـن عامر بن اأحمد بن علي بيت �شعيد ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركـــة التنني ال�شاملة للتجارة 

عـــن   ،22٣٣٠١٠ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة  ت�شامنية،   - واملقاوألت 

انتهاء اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
ح�سن بن �سامل بن عبداللـه الذهب

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية

 ل�سركة األأنوار ال�ساملة للتجارة واملقاوألت �ص.م.م
يعلـن ح�شن بن �شامل بن عبداللـه الذهب ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركـــة األأنوار ال�شاملة للتجارة 

واملقاوألت �ص.م.م، وامل�شجلـة لدى اأمانـة ال�شجــل الـتجــاري بالرقـــم ١٠2٦7٠٩، عـــن انتهاء 

اأعــمال الت�شفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
هالل بن �سعيد بن علي احلب�سي

اإعــــــــــالن
عن انتهاء اأعمال الت�سفـية ل�سركة احلجا للقاوألت �ص.م.م

يعلـن هالل بن �شعيد بن علي احلب�شي ب�شفـتــه امل�شفــي ل�شركـــة احلجا للقاوألت �ص.م.م، 

الت�شفية  اأعــمال  انتهاء  عـــن   ،١224٠7١ بالرقـــم  الـتجــاري  ال�شجــل  اأمانـة  لدى  وامل�شجلـة 

وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.

امل�سفــي
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