ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان
اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة
ت�صـــــــــــدرها
وزارة العـــــدل وال�شـــــ�ؤون الـــقــــانــونيـــــة
الع ـ ـ ــدد ()1406

ال�سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اخلم�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون

الأحد  27حم ـ ـ ــرم 1443هـ

املوافـق � 5سبتمب ـ ـ ـ ــر 2021م

املحتـــــــــويــات
مـرا�ســـيـــــــــم �ســلــطانيــــــــــــة
مر�سـ ـ ــوم �سـلطان ـ ــي رق ـ ــم  2021/59بتعديـل بعـ�ض �أحكـام قانـون الأحـوال املدنيـة.
مر�سـ ـ ــوم �سـلطان ـ ــي رق ـ ــم  2021/60بتعديـل بعـ�ض �أحكـام قانـون �إقامـ ـ ــة الأجانب.
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات
هيئــة تنظيــم االتــ�صاالت
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/80صــادر ف ــي  2021/6/30بتعديل بعـ ــ�ض �أحكـ ــام
الرتخي�ص من الفئة الأوىل ل�شركـة االت�صـاالت
العمانيـة املتكاملــة (�ش.م.ع.م) لإن�شاء وت�شغيل
نظام لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة دولية.
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/81صــادر ف ــي  2021/6/30بتعديل بع ــ�ض �أحكام
الرتخيـ ــ�ص م ــن الفئ ــة الأول ــى ل�شركـ ــة املداخ ــل
لال�ستثمار (�ش.م.م) لإن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي
خدمات االت�صاالت العامة البحرية.
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم � 2021/82صــادر ف ــي  2021/6/30بتعديـل بع ــ�ض �أحكام
الرتخيــ�ص م ــن الفئ ــة الأولـى ل�شركـ ــة �أوا�صــر
عمــان و�شركا�ؤهــم (�ش.م.ع.م) لإن�ش ــاء وت�شغيل
نظام خدمات ات�صاالت عامة ثابتة.

رقم
ال�صفحة
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قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2021/83

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2021/2

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2021/24
ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم 2021/426
�إعـــــــــــــالنـات ر�ســــــــميـــــــــــة

رقم
ال�صفحة
�صــادر ف ــي  2021/6/30بتعدي ــل بع ــ�ض �أحك ــام
الرتخيــ�ص مــن الفئــة الأول ــى ل�شركـ ــة الرب ــط
العربي الدولية (�ش.م.م) لإن�شاء وت�شغيل نظام
22
لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة دولية.
هيئـة حمايـة امل�ستهـلك
�صــادر ف ــي  2021/8/30ب�إ�صــدار الالئحة التنفـيذية
للقانون (النظام) املوحد ملكافحة الغ�ش التجاري
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية23 .
املعهــد العالــي للق�ضــاء
�صــادر ف ــي  2021/8/26ب�إ�ص ــدار الئحــة الدرا�سة
والتدريب فـي املعهد العايل للق�ضاء.
29
جملــ�س ال�شــ�ؤون الإداريــة للق�ضــاء
�صــادر ف ــي  2021/8/29ب�إ�صــدار الئحــة التفتيـ�ش
الق�ضائي.
48

وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعالن ب�شـ ـ�أن ت�سجيـ ـ ــل مناذج �صناعيـ ــة.
الإع ــالنات اخلا�ص ــة بالن�شــر عــن طلبــات ت�سجيــل العالمــات التجاري ــة.
�إعالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص باالنتفاع.
�إع ــالن ب�ش�أن العالمات التي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بانتقال ملكيتها.
�إعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فر�سان ال�شرق �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فر�سان �آ�سيا �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ضفة العالية للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار حم�ضة العاملية للتجارة  -ت�ضامنية.

67
69
248
249
251
251
252
252

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سكيتي وال�شام�سي للتجارة  -ت�ضامنية253 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاج الكرامة للتجارة  -ت�ضامنية.
253
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سعيدي والرحبي للتجارة  -ت�ضامنية254 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطيف ال�صناعية �ش.م.م.
254
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلودة العاملية للخدمات  -تو�صية.
255
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع هبوب الليايل للتجارة �ش.م.م.
255
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع قمر اخلليج الالمع �ش.م.م.
256
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل الديرة  -تو�صية.
256
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الكهف الوطنية  -ت�ضامنية.
257
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�سا�سات الأربعة للتجارة  -تو�صية.
257
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجم ال�ساري للتجارة  -ت�ضامنية.
258
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل عيني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية258 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأخوة للتعمري �ش.م.م.
259
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممود البطيني و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية259 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض العاديات للتجارة.
260
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو لهف العرميي للتجارة.
260
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الديرة اجلنوبية للتجارة واملقاوالت.
261
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوب اخل�ضراء الوطنية للتجارة واملقاوالت261 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املح�ضار العاملية �ش.م.م.
262
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو عبدالرحمن النا�صري و�شركاه للتجارة  -تو�صية262 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمد الهنائي و�أوالده للتجارة  -تو�صية263 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�ؤية امل�ستقبل الف�ضية �ش.م.م.
263
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املطبعة الوطنية �ش.م.م.
264
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل ال�صخور �ش.م.م.
264
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وردة ريام للتجارة واملقاوالت �ش.م.م.
265
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما جمريا �ش.م.م.
265

رقم
ال�صفحة
266
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطالل اجلمرية �ش.م.م.
266
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو تهاين البلو�شي �ش.م.م.
267
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطالل اخلوير للتجارة �ش.م.م.
267
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد للعقارات �ش.م.م.
268
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد للأ�سماك �ش.م.م.
268
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد للدواجن �ش.م.م.
269
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إكليل �صحار املتميزة للتجارة �ش.م.م.
269
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ف�ستان الذكرى للأزياء �ش.م.م.
270
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتاث الأخ�ضر �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق �إ�سماعية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية270 .
271
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التاجر الراقي للتجارة  -تو�صية.
271
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التطوير العاملية للإن�شاءات �ش.م.م.
272
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو الرمي ال�سنيدي للتجارة  -تو�صية.
272
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالعب الن�صر للريا�ضة �ش.م.م.
273
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغنجة للم�شاريع الرائدة �ش.م.م.
273
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ؤذن الذهبي �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وريل انرتنا�شيونال لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م274 .
274
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد الربكة املتميزة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار �صاللة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م275 .
275
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرو�شي املتحدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج احلديثة خلدمة ال�سيارات �ش.م.م276 .
276
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لون العامل للتجارة �ش.م.م.
277
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سحر املعدن لت�شكيل احلديد �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع ال�سرحات احلديثة للتجارة  -تو�صية277 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الربطماين املتقدمة  -ت�ضامنية278 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بندر الباطنة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م278 .

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـيةل�شركة حممد الهدابي و�شريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م279 .
279
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمد للتجارة  -ت�ضامنية.
280
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيارة الذكية لقطع الغيار �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلناح الطائر املميز للتجارة  -ت�ضامنية280 .
281
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن ال�شيخ الدولية �ش.م.م.
281
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زمائم اجلزيرة للتجارة  -ت�ضامنية.
282
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العا�صمة للأثاث والنجارة �ش.م.م.
282
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االعتماد املتكاملة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط الطيف العاملية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م283 .
283
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات الطريف للتجارة  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العقد الزين للتجارة واخلدمات  -ت�ضامنية284 .
284
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأفكار الأ�صلية �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع �أبو با�سل العجمي للتجارة  -ت�ضامنية285 .
285
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة جمز للتجارة  -ت�ضامنية.
286
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدقم ملواد البناء �ش.م.م.
286
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صيدلية �أمل ال�شفاء �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجليل اجلديد لتكنولوجيا الطريان �ش.م.م287 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عبدالبا�سط البلو�شي و�أحمد الزدجايل
287
للتجارة  -ت�ضامنية.
288
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قوة اخلليج الوطنية  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدليل املتطور املطلق الذكي للخدمات الفنية288 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة يو�سف بن �سعيد بن حممد الكثريي و�شريكه
289
للتجارة  -ت�ضامنية.
289
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع درعة للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقنية العالية للمعادن واخلدمات �ش.م.م290 .
290
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البدراين �ش.م.م.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط العاملية للإن�شاءات واال�ستثمار �ش.م.م291 .
291
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمال�س للأعمال �ش.م.م.
292
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرمال ال�سبعة العاملية �ش.م.م.
292
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحار الو�سطى للتجارة  -ت�ضامنية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكوكبة الذهبية ال�شاملة للتجارة �ش.م.م293 .
293
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املراعي العمانية �ش.م.م.
294
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التفوق للإن�شاءات اجلديدة �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة للتنمية امل�ستدامة واال�ستثمار �ش.م.م294 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقبايل للإن�شاءات العامة والتطوير �ش.م.م295 .
295
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن الكا�سبي الوطنية  -تو�صية.
296
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجرة ال�سابعة للأعمال �ش.م.م.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شريعة الذهبية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية296 .
297
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خليج املها للريادة العاملية  -تو�صية.
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول �صحار الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية297 .
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال العوابي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية298 .
298
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغابة املتكاملة �ش.م.م.
299
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد العدوي للطاقة �ش.م.م.
299
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جموهرات ال�صفوة �ش.م.م.
300
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطلع ال�شم�س الدولية �ش.م.م.
300
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كري�ستال للتوزيع �ش.م.م.
301
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد للع�سل �ش.م.م.
301
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد لتقنية املعلومات �ش.م.م.
302
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع الطيف للتجارة �ش.م.م.
302
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمان للم�شروعات الفنية �ش.م.م.

رقم
ال�صفحة
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سد الهند�سية �ش.م.م.
303
�إعالن عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قرطبة للتطوير العقاري والتجارة �ش.م.م303 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي ال�شهباء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية304 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شامة اخلليج للت�أجري املعدات  -تو�صية304 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما اجلنوب العربية للتجارة  -تو�صية304 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جلا�شليون الع�صرية  -ت�ضامنية.
304
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإ�ضاءة امل�شرقة للتجارة �ش.م.م.
305
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط ال�سماء الربونزي �ش.م.م.
305
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلكمة الربونزية �ش.م.م.
305
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط الف�ضي للأ�سماك �ش.م.م.
305
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة الرنج�س �ش.م.م.
306
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيف اجلواهر للم�شاريع احلديثة �ش.م.م306 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الب�شرى للم�شاريع احلديثة �ش.م.م.
306
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل وادي غول للتجارة  -ت�ضامنية306 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دانة الغيل للتجارة  -ت�ضامنية.
307
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دوحة حواء للتجارة  -ت�ضامنية.
307
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهالل لتجارة ال�سكراب واحلديد �ش.م.م307 .
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل احلياة �ش.م.م.
307
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شنا�ص للم�شاريع ال�شاملة �ش.م.م.
308
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ضيافة املميزة للتجارة �ش.م.م.
308
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدينة النور املتحدة �ش.م.م.
308
�إعالن عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار الفلج اجلديدة �ش.م.م.
308

مرا�ســــــيم �ســــــلطانيـــــة

اجلريدة الر�سمية العدد ()1406

مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2021/59
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام قانـون الأحـوال املدنيـة
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون الأحوال املدنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،99/66
وبعد العر�ض على جمل�س عمان،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
جترى التعديالت املرفقة على قانون الأحوال املدنية ،امل�شار �إليه.
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف التعديالت املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 20 :من محـــــــرم �سنـة 1443هـ
املـوافــــق 29 :من �أغ�سط�س �سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
-11-
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تعديالت على بع�ض �أحكام قانون الأحوال املدنية
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بتعريف كل من (ا�ستمارة الزواج وا�ستمارة الطالق) الوارد فـي املادة ( )1من
قانون الأحوال املدنية امل�شار �إليه ،التعريفات الآتية:
ا�ستمـارة الـزواج :اال�ستمارة التي ت�صدر من الكاتب بالعدل.
ا�ستمارة الطالق :اال�ستمارة التي ت�صدر من الكاتب بالعدل.
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بن�صو�ص املواد ( ،)3و( ،)19و( )42من قانون الأحوال املدنية امل�شار �إليه ،الن�صو�ص
الآتية:
املــادة ( ) 3
"ت�شكل بقرار من املفت�ش العام جلنة برئا�سة املدير العام وع�ضوية ممثلني عن الوزارات
الآتية:
 وزارة الداخلية. وزارة اخلارجية. وزارة العدل وال�ش�ؤون القانونية. وزارة ال�صحة. وزارة الرتبية والتعليم. وزارة االقت�صاد. وزارة التنمية االجتماعية.وتخت�ص اللجنة بالعمل على تذليل ال�صعوبات التي تعرت�ض �سري العمل فـي نظام
ال�سجل املدين وامل�ساهمة فـي تطويره ،وي�صدر بنظام عمل اللجنة قرار من املفت�ش
العام بالتن�سيق مع الوزارات امل�شار �إليها".
-12-
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املــادة ( ) 19
"يجب على كل من عرث على طفل حديث الوالدة �أن ي�سلمه �إلى �أقرب مركز �أو خمفر
لل�شرطة مع ما يجده عليه من مالب�س �أو ما معه من �أ�شياء .و�أن يبني الزمان واملكان
والظروف التي عرث عليه فيها ،وعلى ال�شرطة �أن حترر حم�ضرا لإثبات الواقعة
مت�ضمنا �سن املولود ح�سب ظاهر احلالة والعالمات املميزة وا�سم ال�شخ�ص الذي عرث
عليه ومهنته وعنوانه ،و�أن ت�سلم املولود واملح�ضر �إلى �إحدى امل�ؤ�س�سات االجتماعية
التابعة لوزارة التنمية االجتماعية ،ويتعني عليها فـي هذه احلالة فور ت�سلم املولود
ت�سميته و�إبالغ �أمني ال�سجل بذلك خالل املدة القانونية".
املــادة ( ) 42
"يجب على كل عماين تزيد �سنه على ( )10ع�شر �سنوات احل�صول على بطاقة �شخ�صية،
ويجوز ملن هم فـي �سن العا�شرة �أو �أقل احل�صول على هذه البطاقة �شريطة موافقة ويل
الأمر ،وعلى الأجنبي املقيم فـي ال�سلطنة احل�صول على بطاقة الإقامة.
وحتدد الالئحة منوذج البطاقة والبيانات الواجب �إثباتها فيها ،ومدة �صالحيتها
و�إجراءات احل�صول عليها وامل�ستندات الالزمة لذلك".
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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقـــم 2021/60
بتعديـل بعـ�ض �أحكـام قانـون �إقامــة الأجانــب
		
نحـن هيثــم بــن طــارق

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة،
وعلى قانون �إقامـ ـ ــة الأجانب ال�صـ ـ ــادر باملر�س ــوم ال�سلطانـي رقـ ــم ،95/16
وبعد العر�ض على جمل�س عمان،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
ر�سمنـــا مبـــا هــــو �آت
املــادة الأولــــى
جتـ ــرى التعدي ـ ــالت املرفقـ ــة علـ ـ ــى قانـ ـ ــون �إقامـ ــة الأجان ـ ـ ــب ،امل�شار �إلي ــه.
املــادة الثانيـــة
يلغ ـ ــى كل ما يخالـ ـ ــف التعدي ـ ـ ــالت املرفق ـ ـ ــة� ،أو يتع ـ ـ ــار�ض مـ ــع �أحكامه ــا.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريــدة الر�سميـ ـ ــة ،ويعمل ب ــه من الي ــوم التايل لتاريـ ــخ ن�شـره.
�صـدر فـي 20 :من محـــــــرم �سنـة 1443هـ
املـوافــــق 29 :من �أغ�سط�س �سنـة 2021م
هيثــم بن طــارق
�ســـلطان عـمـــان
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تعديالت على بع�ض �أحكام قانون �إقامة الأجانب
املــادة ( ) 1
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )14من قانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليه ،الن�ص الآتي:
املــادة ( ) 14
يحدد املفت�ش العام �أنواع �إقامة الأجانب فـي ال�سلطنة ومدة و�شروط منح كل منها
وقواعد و�إجراءات جتديدها ،ويرتتب على منح الإقامة لأي من الزوجني ،منحها
لزوجه و�أوالده املقيمني معه وفقا ملا حتدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،ما مل
مينح �أي من ه�ؤالء �إقامة خا�صة به ،وعلى الأجنبي قبل انتهاء �إقامته مبدة ()15
خم�سة ع�شر يوما �أن يطلب جتديدها ،ويجوز رف�ض منح الإقامة �أو جتديدها دون
�إبداء الأ�سباب.
املــادة ( ) 2
ي�ستبدل بن�ص املادة ( )40من قانون �إقامة الأجانب امل�شار �إليه ،الن�ص الآتي:
املــادة ( ) 40
حتدد بقرار من املفت�ش العام  -بعد موافقة وزارة املالية  -ر�سوم ت�أ�شريات الدخول
و�سمات الإقامة و�إجازات املرور وجتديدها وجميع الر�سوم التي يجب �سدادها تنفيذا
لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذا له.
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هيئــة تنظيــم االتــ�صاالت
قـــرار
رقــم 2021/80
بتعديل بع�ض �أحكام الرتخي�ص من الفئة الأولى
ل�شركـة االت�صـاالت العمانيـة املتكاملــة (�ش.م.ع.م)
لإن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة دولية
ا�ستنــادا �إلى قانـون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�ســوم ال�سلط ــانــي رقم ،2002/30
و�إلى الرتخي�ص من الفئة الأولى ل�شركة االت�صاالت العمانية املتكاملة (�ش.م.ع.م) لإن�شاء
وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة دولية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2011/20
و إ�لـى م ــوافقة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
ي�ستبدل بن�ص البند ( )2من املادة ( )9من الرتخي�ص من الفئة الأولى ل�شركة االت�صاالت
العمانية املتكاملة (�ش.م.ع.م) لإن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة دولية
امل�شار �إليه ،الن�ص الآتي:
" يلتزم املرخ�ص له بطرح (� )%40أربعني باملائة من �أ�سهمه فـي �أ�صول ال�شركة املرخ�صة
لالكتتاب العام فـي بور�صة م�سقط �ش.م.ع.م قبل نهاية �سنة 2026م ".
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 19 :من ذي القعدة 1442هـ
املوافـــــق 30 :من يونيـــــــــــو 2021م
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قـــرار
رقــم 2021/81
بتعديل بع�ض �أحكام الرتخي�ص من الفئة الأولى
ل�شركـة املداخـل لال�ستثمــار (�ش.م.م)
لإن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة البحرية
ا�ستنــادا �إلى قانـون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�ســوم ال�سلط ــانــي رقم ،2002/30
و�إلى الرتخي�ص من الفئة الأولى ل�شركة املداخل لال�ستثمار (�ش.م.م) لإن�شاء وت�شغيل
نظام لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة البحرية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2013/9
و�إلـ ــى م ــوافقـ ــة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
يلغى البند ( )2من املادة ( )9من الرتخي�ص من الفئة الأولى ل�شركة املداخل لال�ستثمار
(�ش.م.م) لإن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات االت�صاالت العامة البحرية امل�شار �إليه.
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 19 :من ذي القعدة 1442هـ
املوافـــــق 30 :من يونيـــــــــــو 2021م
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قـــرار
رقــم 2021/82
بتعديل بع�ض �أحكام الرتخي�ص من الفئة الأولى
ل�شركــة �أوا�صــر عمــان و�شركا�ؤهــم (�ش.م.ع.م)
لإن�شـاء وت�شغيـل نظـام خدمـات ات�صـاالت عامـة ثابتـة
ا�ستنــادا �إلى قانـون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�ســوم ال�سلط ــانــي رقم ،2002/30
و�إلى الرتخي�ص من الفئة الأولى ل�شركة �أوا�صر عمــان و�شركا�ؤهــم (�ش.م.ع.م) لإن�ش ــاء
وت�شغيل نظام خدمات ات�صاالت عامة ثابتة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2012/60
و�إلــى موافقـة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
ي�ستبدل بن�ص البند ( )2من املادة ( )9من الرتخي�ص من الفئة الأولى ل�شركة �أوا�صر عمان
و�شركا�ؤهـ ــم (�ش.م.ع.م) لإن�شــاء وت�شغيــل نظام خدمات ات�صاالت عامة ثابتة امل�شار �إليه،
الن�ص الآتي:
" يلتزم املرخ�ص له بطرح (� )%40أربعني باملائة من �أ�سهمه فـي �أ�صول ال�شركة املرخ�صة
لالكتتاب العام فـي بور�صة م�سقط �ش.م.ع.م قبل نهاية �سنة 2024م ".
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 19 :من ذي القعدة 1442هـ
املوافـــــق 30 :من يونيـــــــــــو 2021م
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قـــرار
رقــم 2021/83
بتعديل بع�ض �أحكام الرتخي�ص من الفئة الأولى
ل�شركة الربط العربي الدولية (�ش.م.م)
لإن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة دولية
ا�ستنــادا �إلى قانـون تنظيم االت�صاالت ال�صادر باملر�ســوم ال�سلط ــانــي رقم ،2002/30
و�إلى الرتخي�ص من الفئة الأولى ل�شركة الربط العربي الدولية (�ش.م.م) لإن�شاء وت�شغيل
نظام لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة دولية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2013/40
و�إلـ ــى م ــوافقـ ــة جمل�س �إدارة هيئة تنظيم االت�صاالت،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
ي�ستبدل بن�ص البند ( )2من املادة ( )9من الرتخي�ص من الفئة الأولى ل�شركة الربط
العربي الدولية (�ش.م.م) لإن�شاء وت�شغيل نظام لتقدمي خدمات ات�صاالت عامة دولية
امل�شار �إليه ،الن�ص الآتي:
" يلتزم املرخ�ص له بطرح (� )%40أربعني باملائة من �أ�سهمه فـي �أ�صول ال�شركة املرخ�صة
لالكتتاب العام فـي بور�صة م�سقط �ش.م.ع.م قبل نهاية �سنة 2026م ".
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار� ،أو يتعار�ض مع �أحكامه.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 19 :من ذي القعدة 1442هـ
املوافـــــق 30 :من يونيـــــــــــو 2021م
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هيئـة حمايـة امل�ستهـلك
قـــرار
رقــم 2021/2
ب�إ�صدار الالئحة التنفـيذية للقانون (النظام) املوحد
ملكافحة الغ�ش التجاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
ا�ستنادا �إلى القانون (النظام) املوحد ملكافحة الغ�ش التجاري لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،2021/54
و�إلى قرار جلنة التعاون التجاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية باعتماد
الالئحـة التنفـيذية للقانون (النظام) املوحد ملكافحة الغ�ش التجاري لدول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية فـي اجتماعها التا�سع واخلم�سني (�سبتمرب ،)2020
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمل ب�أحكام الالئحة التنفـيذية للقانون (النظام) املوحد ملكافحة الغ�ش التجاري لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،املرفقة.
املــادة الثانيـــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 21 :من حمـــــــرم 1443هـ
املوافـــــق 30 :من �أغ�سط�س 2021م

د � .سعود بن حمــود بن �أحمــد احلب�سـي
رئي�س جمل�س �إدارة هيئة حماية امل�ستهلك
-23-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1406

الالئحة التنفـيذية للقانون (النظام) املوحد
ملكافحة الغ�ش التجاري لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات املعنى املن�صو�ص
عليه فـي القانون (النظام ) املوحد ملكافحة الغ�ش التجاري لدول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية.
املــادة ( ) 2
يلتزم املزود ب�إبالغ ال�سلطة املخت�صة بوجود ب�ضاعة مغ�شو�شة �أو فا�سدة حـال اكت�شافهــا
�أو العلم بها ،وفـي جميع الأحوال يتم �إبالغ ال�سلطة املخت�صة على اال�ستمارة التي تعدها
لهذا الغر�ض ،كما يلتزم املزود بالتوقف عن البيع �أو التعامل بال�سلعة املغ�شو�شة �أو الفا�سدة
وعليه البدء الفوري ب�إجراءات �سحبها والتحذير من ا�ستخدامها �إذا كانت تلك الب�ضائع
من �ش�أنها الإ�ضرار بال�صحة وال�سالمة.
املــادة ( ) 3
لل�سلطة املخت�صة �إذا ثبت لديها وجود ب�ضاعة مغ�شو�شة �أو فا�سدة فـي الأ�سواق �أو املخازن،
�أن تقوم ب�إخطار املزود ،ب�أي مــن و�سائــل الإخطــار التخــاذ �إجــراءات �سحبهــا من الأ�ســواق
�أو املخازن.
املــادة ( ) 4
على املزود خالل (� )24أربع وع�شرين �ساعة من ت�سلمه الإخطار املن�صو�ص عليه فـي املادة ()3
من هذه الالئحة �إعالن املحالت التجارية واجلهات التي قام بتزويدها بالب�ضائع املغ�شو�شة
والفا�سدة ب�سحبها وعدم عر�ضها للبيع ،والتحفظ عليها فـي مكان �أو �أماكن حمددة يخطر
بها ال�سلطة املخت�صة.
املــادة ( ) 5
على املزود الإعالن عن �سحب الب�ضائع املغ�شو�شة �أو الفا�سدة فـي �صحيفتني حمليتني
يوميتني مرتني على الأقل� ،إحداهما باللغة العربية خالل فرتة ال تتجاوز (� )24أربعا
وع�شرين �ساعة من تاريخ ا�ستالمه لإخطار ال�سحب من ال�سلطة املخت�صة وفقا لل�ضوابط
الآتية:
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� - 1أال يقل حجم الإعالن عن ( )15خم�سة ع�شر �سنتيمرتا فـي ( )15خم�سة ع�شر �سنتيمرتا.
 - 2ذكر رقم هاتف املزود �أو الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين.
 - 3و�ضع العالمة التجارية للب�ضائع فـي الإعالن.
 - 4ذكر نوع وطراز وو�صف الب�ضائع وحتديد بلد املن�ش�أ.
 - 5ذكر التعليمات التي يجب اتباعها لإعادة قيمة الب�ضائع املغ�شو�شة �أو الفا�سدة.
 - 6حتديد مدة �سحب الب�ضائع املغ�شو�شة �أو الفا�سدة بعد موافقة ال�سلطة املخت�صة.
� - 7أي بيانات �أخرى تراها ال�سلطة املخت�صة منا�سبة.
ويجوز لل�سلطة املخت�صة متديد عدد مرات الإعالن ،ولها �إ�ضافة و�سائل �أخرى ترى منا�سبة
الإعالن بها.
املــادة ( ) 6
فـي حال عدم قيام املزود باتخاذ �إجراءات �سحب الب�ضائع املغ�شو�شة �أو الفا�سدة خالل ()24
�أربع وع�شرين �ساعة من تاريخ الإبالغ �أو الإخطار وفقا للمادتني ( )3، 2من هذه الالئحة،
يجوز لل�سلطة املخت�صة اتخاذ �إجراءات ال�سحب على نفقة املزود.
�أما فـي حال عدم التو�صل �إلى املزود بعد (� )24أربع وع�شرين �ساعة ،يجوز لل�سلطة املخت�صة
اتخاذ �إجراءات ال�سحب على نفقتها حلني التو�صل �إلى املزود وحت�صيل هذه النفقات منه.
املــادة ( ) 7
على املزود موافاة ال�سلطة املخت�صة بتقرير عن �إجراءات �سحب الب�ضائع املغ�شو�شة �أو الفا�سدة
خالل مدة ال تتجاوز (� )7سبعة �أيام من بدء الإجراءات ،على �أن يت�ضمن التقرير الآتي:
 - 1الكمية وم�صدرها.
 - 2كمية الب�ضاعة املباعة.
 - 3كمية الب�ضاعة التي مت �سحبها وقيمتها.
 - 4كمية الب�ضاعة التي �أعيدت قيمتها.
� - 5أماكن تواجد الب�ضاعة.
 - 6قائم ــة ب�أ�سم ــاء وعناوي ــن الأ�شخ ــا�ص الطبيعيني واالعتباريني الذين مت �إرجاع
قيمتها لهم.
ويجوز لل�سلطة املخت�صة طلب �أي بيانات �أو م�ستندات �أخرى �أو تقارير دورية كلما اقت�ضى
الأمر ذلك.
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املــادة ( ) 8
يحظر على املزود الت�صرف فـي الب�ضائع املتحفظ عليها حلني �صدور قرار ب�ش�أنها وفقا
للإجراءات التي حتددها ال�سلطة املخت�صة.
املــادة ( ) 9
على املزود �إنهاء �سحب الب�ضائع املغ�شو�شة �أو الفا�سدة خالل املدة املحددة فـي �إعالن ال�سحب
املن�صو�ص عليه فـي املادة ( )5من هذه الالئحة ،ويجوز لل�سلطة املخت�صة مد هذه املدة.
املــادة ( ) 10
تقوم ال�سلطة املخت�صة ب�إتالف الب�ضائع املغ�شو�شة �أو الفا�سدة التي �صدر ب�إتالفها قرار
من املحكمة �أو ال�سلطة املخت�صة ،ويجوز لها �إذا دعت احلاجة ت�شكيل جلنة �أو فريق عمل
للإتالف من اجلهات ذات العالقة ويحدد القرار ال�صادر بالت�شكيل اخت�صا�صات و�آلية عمل
اللجنة �أو الفريق ،وفـي جميع الأحوال يجب �أن يكون رئي�س اللجنة �أو الفريق من ال�سلطة
املخت�صة.
املــادة ( ) 11
يكون �إتالف الب�ضائع املغ�شو�شة �أو الفا�سدة خالل مدة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما،
ما مل حتدد املحكمة �أو ال�سلطة املخت�صة خالف ذلك.
املــادة ( ) 12
يجب �أن يكون �إتالف الب�ضائع املغ�شو�شة �أو الفا�سدة وفقا للت�شريعات املعمول بها واملتعلقة
بال�سالمة وال�صحة والبيئة.
املــادة ( ) 13
يجب على ال�سلطة املخت�صة �إذا رغبت فـي ا�ستخدام الب�ضائع املغ�شو�شة �أو الفا�سدة ال�صادر
ب�ش�أنها حكم �أو قرار بالإتالف ،تقدمي طلب بذلك �إلى املحكمة املخت�صة مت�ضمنا الآتي:
 - 1حتديد �أوجه ا�ستخدام الب�ضائع املغ�شو�شة �أو الفا�سدة.
 - 2حتديد الآلية التي يتم فـيها ا�ستخدام الب�ضائع املغ�شو�شة �أو الفا�سدة.
 - 3حتديد اجلهة امل�ستفـيدة من ا�ستخدام الب�ضائع املغ�شو�شة �أو الفا�سدة.
-26-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1406

املــادة ( ) 14
دون الإخالل بحق امل�شرتي فـي املطالبة بالتعوي�ض ،يلتزم املزود برد قيمة الب�ضائع
املغ�شو�شة �أو الفا�سدة.
وفـي جميع الأحوال يتحمل املزود تكلفة النقل والتخزين �أو �أي تكاليف �أخرى.
املــادة ( ) 15
�إذا رف�ض املزود رد قيمة الب�ضائع املغ�شو�شة �أو الفا�سدة التي مت الإعالن عنها �أو �سحبها،
يحق للم�ش ــرتي خ ــالل (� )6ست ــة �أ�ش ــهر م ــن تاري ــخ الإعالن التقدم بطلب �إلى ال�سلطة
املخت ــ�صة لرد قيمة الب�ضائع املغ�شو�شة �أو الفا�سدة ،على �أن يرفق بالطلب فاتــورة ال�شــراء
�أو �سند البيع �أو ما يثبت قيمة الب�ضائع.
املــادة ( ) 16
تقوم ال�سلطة املخت�صة ب�إخطار املزود لرد قيمة الب�ضائع املغ�شو�شة �أو الفا�سدة ،وعلى املزود
رد القيمة خالل ( )5خم�سة �أيام عمل من تاريخ ا�ستالمه للإخطار.
وفـي حال رف�ض املزود رد قيمة الب�ضائع املغ�شو�شة �أو الفا�سدة ،جاز لل�سلطة املخت�صة
حترير حم�ضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.
املــادة ( ) 17
يحرر موظف ال�ضبط الق�ضائي حمــ�ضرا عنــد �ضب ــط الب�ضائ ــع املغ�شو�ش ــة �أو الفا�س ــدة
�أو التحفظ عليها �أو �سحب عينــات منه ــا �أو م�صادرتها �أو �إتالفها �أو الإفراج عن الب�ضائع
امل�ضبوطة �أو املتحفظ عليها� ،أو عند �إغالق املحل �أو املكان �أو رفع الإغالق عنهما� ،أو عند
منع موظف ال�ضبط الق�ضائي من ت�أدية عمله ،على �أن يت�ضمن املح�ضر الآتي:
 - 1تاريخ ووقت ومكان حترير املح�ضر.
� - 2إفادة املزود �أو ا�سم و�صفة ال�شخ�ص الذي متت الإجراءات فـي مواجهته.
 - 3البيانات التجارية للمن�ش�أة والرتاخي�ص ال�صادرة لها مبزاولة الن�شاط.
 - 4ا�سم موظف ال�ضبط الق�ضائي وتوقيعه.
 - 5ا�س ــم الب�ضائ ــع وكمياته ــا ،وبياناتهــا التجاريــة وحتدي ــد ن ــوع املخالف ــة ،والأدوات
امل�ستخدمة فـي الغ�ش.
� - 6أي بيانات �أخرى ترى ال�سلطة املخت�صة �ضرورة ت�ضمينها للمح�ضر.
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املــادة ( ) 18
يقوم موظف ال�ضبط الق�ضائي ب�سحب عينات من الب�ضائع امل�شتبه ب�أنها مغ�شو�شة �أو فا�سدة
لفح�صها وحتليلها وفقا للآتي:
 - 1يحرر موظف ال�ضبط الق�ضائي حم�ضرا لإثبات �سحب العينات يت�ضمن البيانات
املبينة فـي املادة ( )17من هذه الالئحة.
 - 2يتم حتريز كل عينة ب�شكل ال ميكن ف�ضه ،وو�ضع بطاقة عليها تت�ضمن البيانات
الآتية:
أ�  -تاريخ �سحب العينة.
ب  -نوع العينة ومقدارها.
ج  -ا�سم املزود وعنوانه.
 - 3يج ــب �أن يت ــم �سح ــب الع ــينات بطريقة ع�شوائية وبكميات تتنا�سب مع متطلبات
الفح�ص على �أن يراعى ما تق�ضي به املوا�صفة املعتمدة للمنتج من حيث عدد
العينات امل�سحوبة وحفظها ونقلها بالو�سائل املنا�سبة.
 - 4يتم فح�ص العينات وحتليلها فـي خمتربات متخ�ص�صة حتددها ال�سلطة املخت�صة
مبا يتنا�سب مع طبيعة الب�ضائع امل�شتبه فـيها.
 - 5يجــب �إمتام الفح�ص �أو التحليل خالل مدة ال تتجاوز ( )15خم�سة ع�شر يوما من
تاريخ �سحب العينة ،ما مل تقت�ض طبيعة ال�سلعة ومتطلبات الفح�ص مدة �أطول.
 - 6يت ــم التحف ــظ على الب�ضائ ــع امل�شتبــه فـيها لدى املزود وعلى نفقته خالل فرتة
فح�صها وحتليلها ،ويحرر موظف ال�ضبط الق�ضائي حم�ضرا بالب�ضائع املتحفظ
عليها يت�ضمن البيانات املبينة فـي املادة ( )17من هذه الالئحة ،وذلك بح�ضور
املزود �أو من ميثله.
� - 7إذا �أثب ــت الفح ــ�ص �أو التحل ــيل �أن الب�ضائـ ــع غري مغ�شو�شة �أو فا�سدة ،يتم رفع
التحفظ عن الب�ضائع امل�شتبه فـيها والإفراج عنها خالل ( )3ثالثة �أيام عمل من
تاريخ �إمتام الفح�ص �أو التحليل.
� - 8إذا �أثبت الفح�ص �أو التحليل �أن الب�ضاعة مغ�شو�شة �أو فا�سدة يتم �إخطار املزود
بذلك ويجب عليه الت�صرف فـي الب�ضاعة �أو �إتالفها وفقا لأحكام القانون
(النظام) وهذه الالئحة.
 - 9ال ي�ستــحق املزود �أي مقاب ــل �أو تعوي ــ�ض عن قيمة العينات امل�سحوبة ،ولل�سلطة
املخت�صة �إعادة هذه العينات �إلى املزود بعد الفح�ص عند �إمكانية ذلك وثبوت عدم
خمالفتها لأحكام القانون (النظام).
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املعهــد العالــي للق�ضــاء
قــــــــرار
رقـــم 2021/24
ب�إ�صـدار الئحـة الدرا�سـة والتدريـب فـي املعهـد العالـي للق�ضـاء
ا�ستنادا �إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2010/35ب�إن�شاء املعهد العايل للق�ضاء،
و�إلى القرار الوزاري رقم  2011/94ب�إ�صدار الالئحة الداخلية للمعهد العايل للق�ضاء،
و�إلى موافقة جمل�س املعهد العايل للق�ضاء فـي جل�سته املنعقدة بتاريخ 2021/8/26م،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تقــرر
املــادة الأولــــى
يعمل ب�أحكام الئحة الدرا�سة والتدريب فـي املعهد العايل للق�ضاء ،املرفقة.
املــادة الثانيـــة
تلغى الئحة الدرا�سة وبرامج التدريب فـي املعهد العايل للق�ضاء ال�صادرة بالقرار الوزاري
رقم  ،2014/307كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض مع �أحكامها.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 17 :من حمـــــــرم 1443هـ
املوافـــــق 26 :من �أغ�سط�س 2021م
د .عبداللـه بن حممد بن �سعيد ال�سعيدي
وزي ـ ــر ال ـع ـ ــدل وال�ش ـ ـ�ؤون الق ـ ـ ـ ــانوني ــة
رئ ـي ـ ـ ــ�س جمل ـ ـ ــ�س املعـهـ ـ ــد
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الئحـة الدرا�سة والتدريب فـي املعهد العايل للق�ضاء
الف�صــل الأول
التعريفــات
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها،
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
املعهــد:
املعهد العايل للق�ضاء.
املجلــ�س:
جمل�س املعهد.
الرئيــ�س:
رئي�س املجل�س.
العميــد:
عميد املعهد.
الهيئــة:
هيئة التدري�س والتدريب فـي املعهد.
�أع�ضــاء الهيئــة:
�أع�ضاء هيئة التدري�س والتدريب فـي املعهد.
امل�شــرف الق�ضائــي:
�أحد الق�ضاة �أو �أحد �أع�ضاء االدعاء العام ،بح�سب الأحوال.
امل�شــرف الأكادميــي:
�أحد �أع�ضاء الهيئة.
الدائــرة:
دائرة التدري�س والتدريب فـي املعهد.
الربنامــج الدرا�ســي:
برنامج دبلوم الدرا�سات العليا فـي العلوم الق�ضائية بنظام ال�ساعات املعتمدة.
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اخلطـة الدرا�سيــة:
املقررات الدرا�سية ومقررات االمتحان ال�شامل فـي الربنامج الدرا�سي.
الربامـج التدريبيـة للدار�سيـن:
الربامج التدريبية الإلزامية للدار�سني فـي املعهد.
برامـج التدريـب امل�ستمـر:
الربامج التدريبية الق�ضائية والقانونية ذات الطابع العام.
الدبلومـات االحرتافيـة:
برام ــج تدريــب جتمــع بي ــن الدرا�س ــات النظري ــة والتطبيقي ــة ،وتت�ضمن مو�ضوعات
تخ�ص�صية وفق عدد من ال�ساعات التدريبية املعتمدة.
االمتحــان ال�شامــل:
امتحان ذو �شقني حتريري و�شفهي ،يكون فـي املقررات املحددة فـي اخلطة الدرا�سية.
الف�صـل الثانـي
اللجــان
املــادة ( ) 2
ت�شكل فـي املعهد اللجان الآتية:
أ�  -جلن ــة القبــول :برئا�ســة العميــد ،وع�ضويــة قا�ض مــن جملــ�س ال�ش ـ�ؤون الإداريــة
للق�ضاء ،و�أحد �أع�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري ،و�أحد �أع�ضاء االدعاء العام ،و( )2اثنني
من �أع�ضاء الهيئة ،ومدير الدائرة (مقررا) ،وتخت�ص بالآتي:
 - 1اقرتاح القواعد املنظمة للقبول والت�سجيل فـي املعهد.
 - 2اقرتاح �أعداد املقبولني للدرا�سة فـي املعهد.
 - 3متابعة �إجراءات التحاق املقبولني للدرا�سة فـي املعهد.
� - 4أي مو�ضوعات �أخرى تكلف بها من قبل العميد.
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ب  -اللجنة الأكادميية :برئا�سة العميد ،وع�ضوية قا�ض من جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية
للق�ضاء ،و�أحد �أع�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري ،و�أحد �أع�ضاء االدعاء العام ،و( )3ثالثة
من �أع�ضاء الهيئة ،ومدير الدائرة (مقررا) ،وتخت�ص بالآتي:
 - 1اقتــراح اخلطــة الدرا�سيــة والربامــج التدريبيــة للدار�سيــن ،و�أي تعديــالت
عليهما.
 - 2تر�شيح من ينتدب للتدري�س فـي املعهد ،ورفع التو�صية فـي هذا ال�ش�أن �إلى املجل�س.
 - 3حتديد �إجراءات االمتحانات فـي املعهد ،والإ�شراف عليها ،ومناق�شة نتائجها،
و�إقرارها.
 - 4التو�صية باعتماد النتائج ،ومنح الدرجة العلمية.
 - 5الإ�شراف على تنظيم البحث العلمي ،وحتديد مو�ضوعات امل�ؤمترات والندوات،
واقرتاح مواعيد انعقادها.
 - 6التن�سيق مع اجلهات املعنية ب�ش�أن تر�شيح امل�شرف الق�ضائي ،وو�ضع خطة
التدريب التطبيقي للدار�سني فـي املحاكم و�إدارات االدعاء العام ،واقرتاح
كل جهة ما تراه منا�سبا من الدورات التدريبية امل�صاحبة خلطة التدريب
التطبيقي وفق �إمكانيات املعهد.
� - 7أي مو�ضوعات �أخرى تكلف بها من قبل العميد.
ج  -جلنة التدريب امل�ستمر :برئا�سة العميد ،وع�ضوية ممثل عن اجلهة التي يتبعها
املتدرب ،ومدير التدريب فـي تلك اجلهة ،ومدير الدائرة (ع�ضوا ومقررا) ،وتخت�ص
ب�إعداد خطة برامج التدريب امل�ستمر ،بعد التن�سيق مع �إدارات التفتي�ش فـي اجلهات
الق�ضائية فيما يتعلق بتدريب الق�ضاة و�أع�ضاء حمكمة الق�ضاء الإداري و�أع�ضاء
االدعاء العام.
د  -جلنة االمتحانات :برئا�سة �أحد �أع�ضاء الهيئة ،وع�ضوية �آخر ،ومدير الدائرة (ع�ضوا
ومقررا) ،وتخت�ص مبتابعة �سري االمتحانات وانتظامها وتن�سيق �أعمال املراقبة.
هـ  -جلنة االمتحان ال�شامل للدار�سني :برئا�سة العميد ،وع�ضوية ( )2اثنني من اجلهة
التي يتبعها الدار�س ،و( )3ثالثة من �أع�ضاء الهيئة فـي خمتلف التخ�ص�صات
يكون �أحدهم مقررا ،وتخت�ص بتقييم الدار�سني فـي االمتحان ال�شامل.
وت�شكل لكل �شعبة درا�سية من الق�ضاء ،والق�ضاء الإداري ،واالدعاء العام جلنة
لالمتحان ال�شامل.
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و  -جلنة الدبلومات االحرتافية :برئا�سة العميد ،وع�ضوية ( )3ثالثة من �أع�ضاء
الهيئة ،ومدير الدائرة ،ورئي�س ق�سم التدريب التخ�ص�صي (مقررا) ،وتخت�ص
بالآتي:
� - 1إعداد وتطوير الدبلومات االحرتافية وحمتواها العلمي ،و�آلية التنفيذ
والتقييم اخلا�صة بكل دبلوم.
 - 2حتديد عدد ال�ساعات التدريبية لكل دبلوم مبا ال يقل عن ( )100مائة �ساعة،
وال يزيد على ( )200مائتي �ساعة.
 - 3درا�سة طلبات املتقدمني املحالة من ق�سم القبول والت�سجيل ،واعتماد تر�شيح
املقبولني فـي كل دبلوم.
 - 4اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لطرح الدبلومات ومتابعة تنفيذها.
 - 5املوافقة على منح �شهادات الدبلومات االحرتافية.
� - 6أي مو�ضوعات �أخرى تكلف بها من قبل العميد.
ز  -جلنة م�ساءلة الدار�سني واملتدربني :برئا�سة �أحد �أع�ضاء الهيئة ،وع�ضوية �آخر،
ورئي�س ق�سم البحوث وال�ش�ؤون القانونية (ع�ضوا ومقررا) ،وتخت�ص بالتحقيق
فـي املخالفات التي يحيلها �إليها العميد ،ورفع تو�صياتها �إليه التخاذ ما يراه
منا�سبا ب�ش�أنها.
ح  -جلنة التظلمات :برئا�سة �أحد �أع�ضاء الهيئة ،وع�ضوية �آخر ،ومدير الدائرة (ع�ضوا
ومقررا) ،وتخت�ص بالآتي:
 - 1النظر فـي التظلمات املقدمة �إلى العميد ب�ش�أن نتيجة االمتحانات النهائية
للدار�سني �أو املتدربني.
 - 2النظر فـي التظلمات املقدمة �إلى العميد ب�ش�أن اجلزاءات الإدارية املوقعة على
الدار�سني �أو املتدربني.
 - 3رفع تو�صياتها �إلى العميد التخاذ ما يراه منا�سبا.
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وي�صدر بت�سمية رئي�س و�أع�ضاء اللجان املن�صو�ص عليها فـي هذه املادة قرار من الرئي�س،
على �أن يحدد القرار نوابا لر�ؤ�ساء اللجان يحلون حملهم عند غيابهم �أو وجود مانع يحول
دون ممار�ستهم الخت�صا�صاتهم.
وجتتمع كل جلنة بدعوة من رئي�سها �أو من يحل حمله كلما اقت�ضت احلاجة ذلك ،ويكون
اجتماعها �صحيحا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها ،وتتخذ اللجان قراراتها �أو تو�صياتها ب�أغلبية
�أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين ،ف�إذا ت�ساوت الأ�صوات يرجح اجلانب الذي منه رئي�س االجتماع.
وللجان �أن ت�ستعني مبن تراه منا�سبا فـي �أداء مهامها ،دون �أن يكون لهم حق الت�صويت.
الف�صـل الثالـث
الربنامـج الدرا�ســي و�أهدافــه
املــادة ( ) 3
ي�صدر الرئي�س  -بعد موافقة املجل�س  -قرارا باعتماد اخلطة الدرا�سية للربنامج الدرا�سي،
وي�صدر العميد التقومي الأكادميي ال�سنوي.
املــادة ( ) 4
يجوز للمعهد عند ال�ضرورة �أن يطرح مقررات الربنامج الدرا�سي �أو بع�ضها للدرا�سة عن
بعد ،كما يجوز �أن يعقد االمتحانات كلها �أو بع�ضها عن بعد جلميع الدار�سني �أو بع�ضهم،
وذلك وفقا لل�ضوابط التي يقرتحها العميد ويوافق عليها الرئي�س.
املــادة ( ) 5
يهدف الربنامج الدرا�سي فـي املعهد �إلى:
� - 1إعداد وت�أهيل الدار�سني ملمار�سة العمل الق�ضائي.
 - 2تنمية مهارات البحث العلمي للدار�سني ،ورفع كفاءتهم العلمية فـي اجلانبني
النظري والتطبيقي.
� - 3صقل القدرات املهنية للدار�سني.
 - 4تر�سيخ قيم وتقاليد الق�ضاء ومبادئ العمل القانوين.
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الف�صــل الرابــع
القبـول فــي الربنامـج الدرا�سـي
املــادة ( ) 6
ي�شرتط لقبول الدار�س فـي الربنامج الدرا�سي �أن يكون مر�شحا للدرا�سة من قبل جمل�س
ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء �أو حمكمة الق�ضاء الإداري �أو االدعاء العام.
املــادة ( ) 7
يحدد املجل�س عدد املقبولني للدرا�سة فـي املعهد من الق�ضاة امل�ساعدين� ،أو معاوين االدعاء
العام� ،أو من غريهم ،بالتن�سيق مع اجلهات املخت�صة.
املــادة ( ) 8
للرئي�س قبول دار�سني غري عمانيني من اجلهات الق�ضائية ،وفق ال�شروط الآتية:
� - 1أن يكون موفدا من اجلهة املخت�صة فـي دولته للدرا�سة فـي املعهد.
� - 2أن يكون حا�صال على الدرجة اجلامعية الأولى فـي ال�شريعة �أو القانون من م�ؤ�س�سة
تعليمية معرتف بها فـي ال�سلطنة.
� - 3أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة وحتدثا.
� - 4أن يكون الئقا �صحيا.
املــادة ( ) 9
ي�ستوفـي املقبول �إجراءات الت�سجيل فـي املعهد خالل مدة �أق�صاها ( )15خم�سة ع�شر يوما
من تاريخ علمه بقرار القبول ،وفـي حال عدم ا�ستكماله هذه الإجراءات خالل تلك املدة،
تخطر جهة عمله التخاذ ما تراه منا�سبا.
املــادة ( ) 10
يتعهد املقبولون كتابة قبل بدء الدرا�سة باملحافظة على �سرية املداوالت والتحقيقات والق�ضايا
والوثائق التي يطلعون عليها خالل درا�ستهم فـي املعهد.
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الف�صل اخلام�س
مدة الدرا�سة و�أحكام الغياب فـي الربنامج الدرا�سي
املــادة ( ) 11
تكون الدرا�سة فـي املعهد ملدة (� )2سنتني ،بواقع (� )6ستة ف�صول درا�سية وتدريبية ،وذلك
على النحو الآتي:
أ�  -ال�سنة الأولى :تخ�ص�ص للدرا�سة النظرية ،وتنق�سم �إلى ( )3ثالثة ف�صول درا�سية:
ف�صلني مدة كل منهما (� )16ستة ع�شر �أ�سبوعا ،وف�صل ثالث مدته ( )8ثـمانية
�أ�سابيع.
ب  -ال�سنة الثانية :تبد أ� بعد االنتهاء بنجاح من الدرا�سة النظرية ،وتنق�سم �إلى ()3
ثالثة ف�صول تدريبية :ف�صلني مدة كل منهما (� )16ستة ع�شر �أ�سبوعا ،وف�صل ثالث
مدته ( )8ثـمانية �أ�سابيع ،وتخ�ص�ص للتدريب التطبيقي فـي املحاكم و�إدارات االدعاء
العام ،والزيارات امليدانية التي ينظمها املعهد ،والربامج التدريبية للدار�سني
التي ي�صدر بها قرار من العميد ،ويكون التدريب التطبيقي حتت �إ�شراف امل�شرف
الق�ضائي بالتن�سيق مع امل�شرف الأكادميي.
املــادة ( ) 12
� - 1إذا تغيب الدار�س لأكرث من ( )%10ع�شرة فـي املائة من عدد ال�ساعات التدري�سية
للمقرر ،يوجه �إليه �إنذار بذلك.
 - 2يعد الدار�س را�سبا فـي املقرر �إذا تغيب �أكرث من ( )%20ع�شرين فـي املائة من عدد
ال�ساعات التدري�سية للمقرر ،وتر�صد له درجة (�صفر).
الف�صل ال�ساد�س
تقييـم الدار�سيـن فــي الربنامـج الدرا�سـي ونظــام االمتحانــات
املــادة ( ) 13
 - 1يتم تقييم الدار�س �أثناء الف�صل الدرا�سي ب�صفة م�ستمرة.
 - 2تكون الدرجة النهائية لكل مقرر ( )100مائة درجة ،تخ�ص�ص منها ( )20ع�شرون درجة
للح�ضور والن�شــاط والبحث العلمي ،و( )30ثالثـون درجة المتحــان منت�صف الف�صــل،
و( )50خم�سون درجة المتحان نهاية الف�صل.
 - 3ي�شرتط للنجاح فـي املقرر �أال تقل درجة الدار�س فيه عن (� )70سبعني درجة.
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املــادة ( ) 14
 - 1يخ�ص�ص الأ�سبوعان الأخريان من نهاية كل ف�صل درا�سي لالمتحانات النهائية
التحريرية وفق التقومي الأكادميي ،وتكون مدة االمتحان من (� )2ساعتني �إلى ()3
ثالث �ساعات وفقا لعدد ال�ساعات التدري�سية لكل مقرر.
 - 2ال ي�سمح للدار�س بدخول االمتحان النهائي بعد م�ضي ربع �ساعة من بداية االمتحان
�إال مبوافقة رئي�س جلنة االمتحانات �أو من يحل حمله ،ومبا ال يتجاوز ن�صف الوقت،
وال يعد ت�أخر الدار�س مربرا لزيادة وقت االمتحان ،كما ال ي�سمح لأي دار�س باخلروج
من االمتحان قبل م�ضي ن�صف الوقت.
 - 3ال يجوز �أن يعقد للدار�س �أثناء الدرا�سة النظرية �أكرث من امتحان نهائي فـي اليوم
الواحد.
املــادة ( ) 15
�إذا تغيب الدار�س عن ح�ضور امتحان نهاية الف�صل الدرا�سي ،احت�سب له تقدير (غري مكتمل)،
وي�ستبدل بهذا التقدير الدرجة التي يح�صل عليها الدار�س فـي االمتحان التعوي�ضي الذي
يحدد موعده العميد بعد اال�ستئنا�س بر�أي �أ�ستاذ املقرر.
وي�شرتط النعقاد االمتحان التعوي�ضي �أن يتقدم الدار�س خالل ( )15خم�سة ع�شر يوما
من تاريخ �آخر امتحان فـي الف�صل الدرا�سي بعذر يقبله العميد ،ويعد الدار�س را�سبا �إذا مل
يتقدم بالعذر خالل املوعد املحدد �أو تقدم بعذر غري مقبول.
املــادة ( ) 16
يجب على الدار�س �إعادة الت�سجيل ملرة واحدة فقط فـي املقررات التي ر�سب فيها �أو تغيب
عنها وفقا لأحكام املادة ( )12من هذه الالئحة متى ما طرحت ،وي�سمح للدار�س  -مبوافقة
العميد � -أن ي�سجل مقررا �آخر بديال من املقررات الواردة فـي اخلطة الدرا�سية للمعهد.
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املــادة ( ) 17
يح�سب التقدير النهائي للدار�س فـي املقررات ،والربنامج الدرا�سي وفقا للآتي:
الدرجة

%100 - %95
%94 - %90
%89 - %85
%84 - %80
%79 - %75
%74 - %71
%70
�أقل من %70

الرمز باللغة العربية الرمز باللغة الإجنليزية القيمة العددية
A

أ�
�أ-
ب+
ب
ب-
ج+
ج
هـ

AB+
B
BC+
C
F

4.00
3.70
3.30
3.00
2.70
2.30
2.00
0.00

املــادة ( ) 18
ير�صد للدار�س فـي بع�ض احلاالت تقديرات ذات قيمة غري عددية كالآتي:
�أ( -ك)( )Iغري مكتمل� :إذا تغيب الدار�س عن ح�ضور امتحان نهاية الف�صل الدرا�سي
وفقا للمادة ( )15من هذه الالئحة.
ب �( -س) ( )Wمن�سحب� :إذا ان�سحب الدار�س مــن املقــرر خالل فرتة االن�سحاب
املحددة من املعهد.
ج ( -هـ �س) ( )FWر�سوب ب�سبب الغياب� :إذا جتـاوز الدار�س ن�سـبة الغيـاب امل�سـموح بهـا
وفقا للمادة ( )12من هذه الالئحة.
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املــادة ( ) 19
 - 1يح�سب املعدل الف�صلي بق�سمة جمموع نقاط التقدير التي ح�صل عليها الدار�س فـي
الف�صل على جمموع ال�ساعات التي �سجلها الدار�س للف�صل ذاته.
 - 2يح�سب جمموع نقاط التقدير للمقرر ب�ضرب القيمة العددية للتقدير الذي ح�صل
عليه الدار�س فـي عدد ال�ساعات املعتمدة للمقرر ذاته.
 - 3يح�سب املعدل الرتاكمي بق�سمة نقاط التقدير التي ح�صل عليها الدار�س فـي جميع
الف�صول الدرا�سية التي �أنهاها على جمموع ال�ساعات التي �سجلها الدار�س فـي تلك
الف�صول.
 - 4يح�سب معدل التخرج على �أ�سا�س املعدل الرتاكمي الذي ح�صل عليه الدار�س عند
تخرجه.
املــادة ( ) 20
يعتمد العميد بناء على تو�صية اللجنة الأكادميية النتائج الف�صلية للدار�سني.
املــادة ( ) 21
يخ�ضع الدار�س فـي الأ�سبوعني الأخريين من الف�صل التدريبي الثالث المتحان �شامل
حتريري و�شفهي فـي املقررات املحددة فـي اخلطة الدرا�سية.
املــادة ( ) 22
تعد �أ�سئلة االمتحان التحريري من قبل �أع�ضاء جلنة االمتحان ال�شامل ،وت�سلم للعميد فـي
مظروف مغلق بعد ا�ستيفاء التوقيعات عليها قبل موعد انعقاد االمتحان ب�أ�سبوع على الأقل.
ويراعى �أن يت�ضمن االمتحان التحريري ق�ضايا تطبيقية ،ميكن من خاللها الوقوف على
مدى قدرة الدار�س على حتليل الوقائع ،وتطبيق �صحيح القانون عليها بلغة �صحيحة.
املــادة ( ) 23
يعقد االمتحان ال�شفهي فـي املقررات املحددة فـي اخلطة الدرا�سية ملن اجتاز االمتحان
التحريري ،ويراعى فيه �أن يكون مت�ضمنا اجلوانب العلمية ،وقيا�س مدى قدرة الدار�س
على الآتي:
 - 1الإ�صغاء والفهم.
 - 2مالءمته للعمل فـي الق�ضاء �أو االدعاء العام.
 - 3االت�صال والتوا�صل الالزمني للعمل فـي الق�ضاء �أو االدعاء العام.
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املــادة ( ) 24
ي�شرتط لدخول الدار�س االمتحان ال�شامل �أال يقل تقديره العام فـي التدريب التطبيقي
عن (� )%70سبعني فـي املائة ،وفـي حال ح�صوله على �أقل من ذلك يلحق بربنامج تدريبي
مكثف ال تقل مدته عن ( )3ثالثة �أ�شهر كفر�صة �أخرية على �أن يح�صل فيه على ذات
الن�سبة كحد �أدنى لدخوله االمتحان ال�شامل.
املــادة ( ) 25
توزع درجات االمتحان ال�شامل ،دون �أن حتت�سب �ضمن املعدل الرتاكمي ،على النحو الآتي:
 )50( - 1خم�سون درجة لالمتحان التحريري بواقع ( )10ع�شر درجات لكل مقرر،
وي�شرتط �أن يح�صل الدار�س على �إجمايل ( )35خم�س وثالثني درجة على الأقل
حتى يتمكن من دخول االمتحان ال�شفهي ،وفـي حال ر�سوبه يحدد له املعهد موعدا
لإعادة االمتحان التحريري فـي جميع مقررات االمتحان ال�شامل ملرة واحدة فقط
خالل ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إعالن النتيجة.
 )50( - 2خم�سون درجة لالمتحان ال�شفهي بواقع ( )10ع�شر درجات لكل مقرر،
وي�شرتط لنجاح الدار�س �أن يح�صل على �إجمايل ( )35خم�س وثالثني درجة
على الأقل ،وفـي حال ر�سوبه يحدد له املعهد موعدا لإعادة االمتحان ال�شفهي فـي
جميع مقررات االمتحان ال�شامل ملرة واحدة فقط خالل ( )30ثالثني يوما من
تاريخ �إعالن النتيجة.
و�إذا ر�سب الدار�س فـي امتحان الإعادة التحريري �أو ال�شفهي يعترب را�سبا فـي الربنامج
الدرا�سي ،وعلى املعهد �إخطار جهة عمله بذلك.
املــادة ( ) 26
يتم االحتفاظ ب�أوراق �إجابة االمتحانات النهائية واالمتحان ال�شامل وفقا للمدد الواردة
فـي نظام �إدارة الوثائق اخل�صو�صية للمعهد.
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الف�صـل ال�ســابـع
منـح الدرجـة العلميـة
املــادة ( ) 27
 - 1تعتمد نتائج اخلريجني من الرئي�س بناء على تو�صية اللجنة الأكادميية ،ويتم الإعالن
عنها فـي مقر املعهد وعلى موقعه الإلكرتوين.
 - 2مينح املجل�س �شهادة دبلوم الدرا�سات العليا فـي العلوم الق�ضائية للمتخرج بناء على
تو�صية اللجنة الأكادميية بعد ا�ستيفائه ال�شروط الآتية:
أ� � -إمتام جميع متطلبات الدرجة العلمية فـي فرتة �أق�صاها ( )3ثالث �سنوات.
ب  -احل�صول على معدل تراكمي ال يقل عن (.)2.30
ج � -أال تقل درجته فـي االمتحان ال�شامل عن (� )%70سبعني فـي املائة وفقا للمادة
( )25من هذه الالئحة.
د  -احل�صول على ما يفيد �إخالء طرف من �أي م�ستحقات للمعهد.
الف�صـــل الثـــامن
التدريــب امل�ستمــر
املــادة ( ) 28
						

يهدف التدريب امل�ستمر �إلى الآتي:
� - 1إك�ساب املتدربني املعارف العلمية بامل�ستجدات الت�شريعية.
 - 2تعزيز املعارف الق�ضائية والقانونية وتعميقها لدى املتدربني.
 - 3تنمية قدرات املتدربني البحثية فـي جمال العمل الق�ضائي والقانوين.
 - 4تنمية املهارات التطبيقية لدى املتدربني مبا يرفع م�ستوى الأداء فـي العمل الق�ضائي
والقانوين.
 - 5تطوير قدرات املتدربني التحليلية ملواجهة ما قد يطر�أ من م�شكالت فـي بيئة العمل.
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املــادة ( ) 29
تعد الدائرة خطة للتدريب امل�ستمر بالتن�سيق مع جلنة التدريب امل�ستمر خالل �شهر �أكتوبر
من كل عام ،على �أن تبد أ� برامج التدريب امل�ستمر فـي اليوم الأول من �شهر يناير ،وذلك بعد
�إقرارها من املجل�س ،وتنتهي فـي احلادي والثالثني من �شهر دي�سمرب من كل عام.
وللعميد  -بعد �إقرار املجل�س  -تنظيم برامج تدريبية خارج اخلطة املعتمدة �إذا اقت�ضت
احلاجة ذلك.
املــادة ( ) 30
تعقد برامج التدريب امل�ستمر فـي مقر املعهد ،ويجوز عقدها خارج املعهد �أو عن بعد ،وذلك
وفقا لل�ضوابط التي يقرتحها العميد ويوافق عليها الرئي�س.
املــادة ( ) 31
للعميد قبول متدربني غري عمانيني من داخل ال�سلطنة �أو خارجها فـي الربامج التدريبية
التي يعقدها املعهد ،وفقا للقواعد التي يحددها املجل�س.
املــادة ( ) 32
للرئي�س فـي بع�ض برامج التدريب امل�ستمر �أن يقرر ح�ضورها مبقابل يحدده املجل�س ،بعد
موافقة وزارة املالية.
املــادة ( ) 33
للمعهد تقييم املتدربني فـي برامج التدريب امل�ستمر وفقا للقواعد التي ي�صدر بها قرار
من العميد بعد �أخذ ر�أي جلنة التدريب امل�ستمر ،وتعر�ض نتائج التقييم النهائية على
العميد العتمادها.
الف�صــل التا�ســع
الدبلومــات االحرتافيــة
املــادة ( ) 34
تهدف الدبلومات االحرتافية �إلى الآتي:
� - 1إعداد متدربني على م�ستوى عال من الكفاءة واالحرتافية فـي العمل الق�ضائي
والقانوين.
� - 2إك�ساب املتدربني املعارف العلمية والقانونية فـي جمال الدبلوم.
 - 3تنمية مهارات املتدربني فـي جمال الدبلوم.
 - 4االرتقاء مب�ستوى �أداء املتدربني فـي جمال الدبلوم.
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املــادة ( ) 35
ي�شرتط لقبول املتقدمني للدبلوم االحرتافـي الآتي:
 - 1احل�صول على م�ؤهل علمي ما بعد دبلوم التعليم العام من م�ؤ�س�سة علمية معرتف
بها فـي ال�سلطنة.
 - 2عدم ممانعة جهة العمل.
� - 3أن يكون املتقدم الئقا �صحيا.
وللعميد بناء على تو�صية جلنة الدبلومات االحرتافية �إ�ضافة �شروط قبول خا�صة بكل دبلوم.
وتعقد الدبلومات االحرتافية فـي مقر املعهد ،ويجوز عقدها خارج املعهد �أو عن بعد ،وذلك
وفقا لل�ضوابط التي يقرتحها العميد ويوافق عليها الرئي�س.
املــادة ( ) 36
تتم املفا�ضلة بني املتقدمني وفقا للمعايري التي ي�صدر بها قرار من العميد بناء على تو�صية
جلنة الدبلومات االحرتافية ،على �أال يقل عدد املقبولني فـي كل دبلوم عن ( )10ع�شرة
متدربني وال يزيد على ( )30ثالثني متدربا.
املــادة ( ) 37
يتم تقييم املتدربني �أثناء الدبلوم االحرتافـي ب�صفة م�ستمرة وفقا للقواعد التي ي�صدر
بها قرار من العميد بناء على تو�صية جلنة الدبلومات االحرتافية ،وتكون الدرجات الكلية
للتقييم ( )100مائة درجة ،وتوزع كالآتي:
 )%10( - 1ع�شرة فـي املائة حل�ضور ال�ساعات التدريبية.
 )%30( - 2ثالثون فـي املائة للأن�شطة وامل�شاركة الفاعلة.
� )%60( - 3ستون فـي املائة لالمتحان النهائي.
املــادة ( ) 38
يعتمد العميد نتائج الدبلومات االحرتافية ،ومينح املتدرب �شهادة الدبلوم االحرتافـي
بعد اجتيازه كافة متطلبات الدبلوم بنجاح ،وح�صوله على ن�سبة ال تقل عن (� )%60ستني
فـي املائة من جمموع درجات التقييم ،على �أن تت�ضمن ال�شهادة عدد ال�ساعات التدريبية،
والن�سبة التي ح�صل عليها املتدرب ،وتاريخ منحه ال�شهادة.
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املــادة ( ) 39
 - 1يعد املتدرب را�سبا فـي الدبلوم االحرتافـي �إذا تغيب لأكرث من ( )%20ع�شرين فـي املائة
من جمموع ال�ساعات التدريبية.
 - 2يعد املتدرب را�سبا فـي الدبلوم االحرتافـي �إذا تغيب عن االمتحان النهائي ،ما مل يقدم
خالل (� )7سبعة �أيام من تاريخ االمتحان عذرا يقبله العميد ،وفـي حالة قبول العذر
يحدد العميد موعدا لالمتحان التعوي�ضي.
املــادة ( ) 40
يلتزم املتدرب ب�سداد الر�سوم التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س بعد موافقة وزارة املالية،
ويتم �سداد كامل الر�سوم مقدما وفقا للمواعيد والآلية التي يحددها املعهد ،وال يعد املتدرب
م�سجال فـي الدبلوم �إال بعد �سداد الر�سوم.
املــادة ( ) 41
ي�سرتد املتدرب ر�سوم الت�سجيل فـي حالة �إلغاء الدبلوم �أو ت�أجيله� ،أو �إذا وافق العميد على
ان�سحابه �إذا مت تقدمي طلب االن�سحاب خالل فرتة الت�سجيل.
وال ي�سرتد املتدرب ر�سوم الت�سجيل حال ر�سوبه فـي الدبلوم� ،أو �إذا وقع عليه �أي من اجلزاءين
الواردين فـي البندين (� )6أو ( )7من املادة ( )48من هذه الالئحة.
املــادة ( ) 42
ت�صرف للمدربني من غري �أع�ضاء الهيئة مكاف�آت مالية ي�صدر بتحديدها قرار من الرئي�س.
الف�صــل العا�شــر
التظلمــات
املــادة ( ) 43
يجوز للدار�س واملتدرب التظلم �إلى العميد من نتيجة االمتحان النهائي خالل (� )7سبعة
�أيام من تاريخ �إعالن النتيجة النهائية ،على �أن يتم عر�ض التظلم على جلنة التظلمات
للنظر فيه ورفع تو�صياتها �إلى العميد للبت فيه فـي موعد ال يتجاوز (� )7سبعة �أيام من
تاريخ تقدميه ،ويكون قرار البت فـي التظلم من العميد نهائيا ،وفـي حالة انق�ضاء هذا
الأجل دون رد يعد ذلك رف�ضا للتظلم.
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املــادة ( ) 44
تقوم جلنة التظلمات بالنظر فـي التظلمات والت�أكد من �أن جميع الأ�سئلة قد �صححت ،و�أنه
ال يوجد خط أ� مادي فـي جمع الدرجات �أو ر�صدها ،وترفع اللجنة تو�صياتها �إلى العميد
لإ�صدار قرار ب�ش�أنها.
املــادة ( ) 45
يجوز للدار�س واملتدرب التظلم �إلى العميد من اجلزاءات الإدارية املوقعة عليه خالل ()7
�سبعة �أيام من تاريخ �إعالمه باجلزاء �أو علمه به علما يقينيا ،على �أن يتم عر�ض التظلم
على جلنة التظلمات للنظر فيه ورفع تو�صياتها �إلى العميد للبت فيه فـي موعد ال يتجاوز
(� )7سبعة �أيام من تاريخ تقدميه ،ويكون قرار البت فـي التظلم من العميد نهائيا ،وفـي
حالة انق�ضاء هذا الأجل دون رد يعد ذلك رف�ضا للتظلم ،وللعميد �إخطار اجلهة التي
يتبعها الدار�س �أو املتدرب مبوعد نظر التظلم ونتيجته.
الف�صل احلـادي ع�شـر
االلتزامـات واملخالفـات واجلـزاءات الإداريـة
املــادة ( ) 46
يلتزم الدار�سون واملتدربون بالآتي:
 - 1احرتام القوانني والأنظمة املعمول بها فـي املعهد.
 - 2االلتزام بال�سلوك واملظهر الالئق وفق املتبع فـي املعهد.
 - 3املواظبة على ح�ضور املحا�ضرات واملناق�شات والتدريب التطبيقي واالمتحانات
والتقيد التام بتوجيهات الأ�ساتذة واملدربني.
 - 4االلتزام بالتعليمات الإدارية والتنظيمية التي ي�صدرها العميد.
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املــادة ( ) 47
تعد الأفعال الآتية من املخالفات التي تعر�ض الدار�س �أو املتدرب للم�ساءلة الت�أديبية:
 - 1الإخالل بنظام الدرا�سة �أو التدريب �أو االمتحانات.
 - 2الغ�ش فـي االمتحان �أو ال�شروع فيه �أو امل�ساعدة عليه.
 - 3كل قول �أو فعل مي�س الدين �أو النظام العام �أو الآداب العامة �أو �أي عمل ي�سيء �إلى املعهد
�أو العاملني �أو املدربني �أو الدار�سني �أو املتدربني فيه� ،سواء مت داخل املعهد �أو خارجه.
 - 4تخريب �أو �إتالف ممتلكات املعهد املنقولة �أو غري املنقولة.
 - 5الإدالء مبعلومات غري �صحيحة �أو انتحال ال�شخ�صية �أو تقدمي وثائق مزورة.
املــادة ( ) 48
مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية اجلزائية ،يجوز توقيع �أي من اجلزاءات الإدارية الآتية
على من يرتكب �أيا من املخالفات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )47من هذه الالئحة من
الدار�سني �أو املتدربني:
� - 1إلزام الدار�س �أو املتدرب باخلروج من قاعة التدري�س �أو التدريب.
 - 2التنبيه.
 - 3الإنذار كتابة.
 - 4ر�صد درجة �صفر �أو خ�صم عدد من درجات االمتحان �إذا ثبت �أن هناك غ�شا �أو �شروعا
فيه �أو م�ساعدة عليه.
� - 5إلزام الدار�س �أو املتدرب ب�إ�صالح �أو دفع قيمة املمتلكات التي ت�سبب فـي تخريبها
�أو �إتالفها.
 - 6حرمان الدار�س �أو املتدرب من الدرا�سة �أو التدريب.
� - 7سحب ال�شهادة العلمية �أو التدريبية �إذا ثبت �أن هناك تزويرا للم�ستندات املقدمة
للمعهد.
وفـي جميع الأحوال ،يكون توقيع اجلزاء الوارد فـي البند ( )١من هذه املادة لأ�ستاذ املقرر
�أو املدرب ،وفيما عدا ذلك يكون توقيع اجلزاءات الأخرى من قبل العميد ،وللمعهد �إخطار
اجلهة التي يتبعها الدار�س �أو املتدرب باملخالفة وما ترتب عليها من جزاء.
على �أن تكون اجلزاءات الواردة فـي البنود ( )1و( )2و( )3و( )5نهائية� ،أما اجلزاءات
الواردة فـي البنود ( )4و( )6و( )7فيجوز للدار�س �أو املتدرب �أن يتظلم منها �إلى العميد
وفقا للمادة ( )45من هذه الالئحة.
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املــادة ( ) 49
با�ستثناء ما ورد فـي البندين ( )1و( )2من املادة ( )48من هذه الالئحة ،ال يجوز توقيع
�أي جزاء �إداري على الدار�س �أو املتدرب قبل التحقيق معه ب�ش�أن املخالفة كتابة� ،إال �إذا مل
ميتثل للتحقيق بعد �إخطاره بذلك من قبل جلنة م�ساءلة الدار�سني واملتدربني.
وللعميد �إخطار اجلهة التي يتبعها الدار�س �أو املتدرب مبوعد التحقيق ونتيجته.
ويجوز بقرار من العميد �إيقاف الدار�س �أو املتدرب عن الدرا�سة �أو التدريب �إلى حني
االنتهاء من التحقيق �إذا اقت�ضت امل�صلحة ذلك ،وفـي جميع الأحوال يجوز للعميد حفظ
التحقيق.
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جملــ�س ال�شــ�ؤون الإداريــة للق�ضــاء
قـــــــــرار
رقــم 2021/426
ب�إ�صــدار الئحــة التفتي�ش الق�ضــائي
ا�ستنادا �إلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ،99/90
و�إلى املر�سوم ال�سلطاين رقم  2012/10ب�ش�أن تنظيم �إدارة �ش�ؤون الق�ضاء،
و�إلى قانون تب�سيط �إجراءات التقا�ضي فـي �ش�أن بع�ض املنازعات ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم ،2020/125
و�إلى الئحة التفتي�ش الق�ضائي ال�صادرة بالقرار رقم ،2017/78
و�إلى الالئحة التنظيمية لقانون تب�سيط �إجراءات التقا�ضي فـي �ش�أن بع�ض املنازعات
ال�صادرة بالقرار رقم ،2021/104
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة.
تـــقـــرر
املــادة الأولــــى
يعمل ب�أحكام الئحة التفتي�ش الق�ضائي املرفقة.
املــادة الثانيـــة
يلغى القرار رقم  2017/78امل�شار �إليه ،كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة� ،أو يتعار�ض
مع �أحكامها.
املــادة الثالثـــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
�صـدر فـي 20 :من حمـــــــرم 1443هـ
املوافـــــق 29 :من �أغ�سط�س 2021م

خليفة بن �سعيد بن خليفة البو�سعيدي
رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س املح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكمـ ـ ـ ـ ـ ــة العلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــا
ن ـ ــائـب رئ ـ ـ ـ ـ ــي�س املجل ـ ــ�س الأعـل ـ ــى للق�ضـ ــاء
رئيـ ـ ــ�س جملـ ــ�س ال�شـ ـ�ؤون الإدارية للق�ضـ ــاء
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الئحة التفتي�ش الق�ضائي
الف�صــل الأول
تعريفات و�أحكام عامة
املــادة ( ) 1
فـي تطبيق �أحكام هذه الالئحة ،يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها
ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر:
 -1املجلــ�س:
جمل�س ال�ش�ؤون الإدارية للق�ضاء.
 - 2الرئي�س:
رئي�س املجل�س.
 - 3الإدارة:
الإدارة العامة للتفتي�ش الق�ضائي.
 - 4رئيــ�س الإدارة:
رئي�س الإدارة العامة للتفتي�ش الق�ضائي.
 - 5التفتي�ش الفني:
التفتي�ش على الأعمال الق�ضائية للقا�ضي لتقييم �أدائه خالل عام ق�ضائي.
 - 6التفتي�ش امل�ستمر:
التفتي�ش على الأعمال الق�ضائية للمحاكم ،و�سائر الأمور املتعلقة بالأداء الق�ضائي
للتحقق من �سري العمل فـي املحاكم ومدى انتظامه.
 - 7املفتــ�ش:
القا�ضي املنتدب للقيام ب�أعمال التفتي�ش الفني ،والتفتي�ش امل�ستمر ،وفح�ص
ال�شكاوى ،و�إجراء التحقيق ،وما يكلف به من �أعمال �أخرى.
 - 8القا�ضي:
القا�ضي الذي يجري التفتي�ش على �أعماله.
 - 9املحاكم:
حماكم اال�ستئناف واملحاكم االبتدائية.
 - 10اللجنة:
اللجنة املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )6من هذه الالئحة.
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 - 11املالحظة الق�ضائية:
املالحظة التي توجهها اللجنة �إلى القا�ضي ب�ش�أن ما ي�صدر عنه فـي عمله من
ت�صرفات ق�ضائية خمالفة للقانون �أو مبادئ املحكمة العليا �أو اللوائح والأنظمة التي
ت�صدر من جهات االخت�صا�ص فـي املجل�س.
 - 12املالحظة امل�سلكية:
املالحظة التي توجهها اللجنة �إلى القا�ضي ب�ش�أن ما يقع منه  -داخل عمله �أو
خارجه  -من ت�صرفات م�سلكية تخل بواجبات وظيفته ومقت�ضياتها.
 - 13النظام الإلكرتوين:
النظام الـمعد من قبل املجل�س فـي موقعه بال�شبكة العاملية للمعلومات (الإنرتنت)،
الذي يخول الإدارة نقل وتبادل البيانات وامل�ستندات �إلكرتونيا فـيما بينها وبني
املحاكم وباقي �إدارات املجل�س ،ويخول املفت�ش �إمكانية املتابعة واالطالع عن بعد
على الإجراءات و�سائر امل�ستندات املتعلقة بالدعاوى والطعون وطلبات التنفـيذ
والوالية واحلجر والإعالمات ال�شرعية والرتكات.
املــادة ( ) 2
ت�سري �أحكام هذه الالئحة على ق�ضاة حماكم اال�ستئناف ومن دونهم.
املــادة ( ) 3
ت�ؤلف الإدارة من رئي�س وعدد كاف من الأع�ضاء يندبهم الرئيــ�س بع ــد موافق ــة املجل ــ�س
ملدة (� )1سنة قابلة للتجديد ،على �أال تقل درجة رئي�س الإدارة عن قا�ضي املحكمة العليا،
ودرجة الأع�ضاء عن قا�ضي حمكمة ا�ستئناف.
املــادة ( ) 4
تعمل الإدارة على االرتقاء بالأداء الق�ضائي من خالل تقييم وتقومي �أعمال الق�ضاة،
والعمل على انتظام �سري العمل الق�ضائي وتوحيد الإجراءات فـيما بني املحاكم ،ولها فـي �سبيل
حتقيق ذلك القيام بالتفتي�ش الفني والتفتي�ش امل�ستمر وفق برنامج �سنوي تقوم ب�إعداده،
على �أن يعر�ض هذا الربنامج على �أع�ضاء الإدارة فـي بداية كل عام ق�ضائي.
املــادة ( ) 5
ي�شرف على الإدارة رئي�سها ،ويتولى توزيع الأعمال بني املفت�شني ،ويحل حمله عند غيابه
من يليه من الأع�ضاء فـي الأقدمية.
-50-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1406

املــادة ( ) 6
ت�شكل بقرار من رئي�س الإدارة جلنة �أو �أكرث برئا�سته� ،أو رئا�سة �أحد املفت�شني ،وع�ضوية
( )2اثنني على الأقل من املفت�شني .وتتولى اللجنة فح�ص تقارير التفتي�ش الفني ،وتقارير
التفتي�ش امل�ستمر ،وتقارير فح�ص ال�شكاوى ،وما يعر�ض عليها من �أعمال �أخرى ،وفـي حالة
غياب رئي�س اللجنة �أو �أحد الأع�ضاء �أو وجود مانع لدى �أي منهما ،يحل حملهما الأقدم
من الأع�ضاء.
وفـي جميع الأحوال ،يجب �أن يكون رئي�س اللجنة و�أع�ضا�ؤها �أعلى وظيفة من القا�ضي
املعني بالتفتي�ش والأعمال التي تعر�ض على اللجنة� ،أو �سابقني له فـي الأقدمية �إن كانوا
فـي وظيفة واحدة.
املــادة ( ) 7
يجب على ر�ؤ�ساء املحاكم والق�ضاة واملوظفـني تقدمي كل ما يطلب منهم من ملفات
و�سجالت وبيانات ورقية �أو �إلكرتونية تتعلق بالأعمال الق�ضائية اجلاري التفتي�ش عليها،
والقيام بكل ما من �ش�أنه ت�سهيل عمل املفت�ش ،ويعد كل تعطيل منهم لعمل املفت�ش موجبا
للم�ساءلة القانونية.
املــادة ( ) 8
يجوز للمفت�ش فح�ص �أي ت�صرف ق�ضائي فـي دعوى منظورة �إذا كان حمال ل�شكوى� ،أو كان
مو�ضوعه قرارا بت�أجيل نظر الدعوى �أو �إعادتها للمرافعة دون مربر �أو مد �أجل النطق
باحلكم فـي غري الأحوال املقررة قانونا� ،أو �أي �إجراء �آخر مت باملخالفة لأحك ــام الق ــانون
فـي الدعوى �أو الطعون �أو التنفـيذ �أو الوالية �أو احلجر �أو الإعالمات ال�شرعية �أو الرتكات.
املــادة ( ) 9
ال يجوز لرئي�س الإدارة �أو املفت�ش القيام بالتفتي�ش على �أعمال القا�ضي �أو �إبداء الر�أي
فـي �شكوى مقدمة �ضده �أو �إجراء التحقيق ب�ش�أنها متى حتققت فـي عالقته بالقا�ضي
�أو بال�شاكي �إحدى حاالت التنحي الوجوبي �أو الرد املن�صو�ص عليهما فـي قانون ال�سلطة
الق�ضائية ،وقانون الإجراءات املدنية والتجارية.
وال يجوز لرئي�س اللجنة و�أع�ضائها �إبداء �أي ر�أي فـي التقارير و�سائر الأعمال التي تعر�ض
عليهم� ،إذا حتققت فـي عالقتهم بالقا�ضي �أو ب�أحد الأطراف �إحدى حاالت التنحي الوجوبي
�أو الرد املن�صو�ص عليهما فـي قانون ال�سلطة الق�ضائية ،وقانون الإجراءات املدنية والتجارية.
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املــادة ( ) 10
يلتزم املفت�ش و�أي موظف فـي الإدارة وكل من يطلع بحكم عمله على تقارير التفتي�ش
وملفات التحقيق وملفات الق�ضاة وجميع الأعمال ذات ال�صلة بالتفتي�ش ،بال�سرية التامة،
وعدم الإف�صاح عنها� ،أو �إطالع الغري عليها �إال ب�إذن من رئي�س الإدارة.
املــادة ( ) 11
يكون تبادل املذكرات و�سائر البيانات ،فـيما بني الإدارة وبني املحاكم وباقي �إدارات املجل�س،
عن طريق النظام الإلكرتوين ،ما مل تقت�ض ال�سرية والأنظمة املعمول بها� ،أو يقرر رئي�س
الإدارة ،ا�ستيفاء املعاملة ورقيا.
املــادة ( ) 12
ي�ستوفـي املفت�ش فح�ص ال�شكاوى والتفتي�ش الفني من خالل االطالع على امللفات فـي
النظام الإلكرتوين ،ما مل ير االنتقال �إلى مقر املحكمة� ،أو �إح�ضار امللفات الورقية للإدارة
�أو طلب ن�سخ منها لالطالع عليها ،كما ي�ستوفـي التفتي�ش امل�ستمر من خالل املتابعة
الفورية للعمل الق�ضائي فـي النظام الإلكرتوين دون �إخالل باحل�ضور ال�شخ�صي فـي
مقرات املحاكم.
ويكون للمفت�ش  -بعد موافقة رئي�س الإدارة  -ح�ضور جل�سات املحاكم فـي �أثناء انعقادها
�أو ح�ضورها عن بعد من خالل نظام االت�صال املرئي وامل�سموع الذي ي�ضعه رئي�س املجل�س.
الف�صـــل الثانـــي
التفتيــــ�ش الفنـــــي
املــادة ( ) 13
يتم التفتي�ش الفني مرة واحدة كل عام ق�ضائي ،ويجري بوا�سطة مفت�ش بوظيفة �أعلى من
القا�ضي� ،أو �سابق عليه فـي الأقدمية �إن كانا فـي وظيفة واحدة.
املــادة ( ) 14
تقوم الإدارة ب�إخطار القا�ضي بربنامج التفتي�ش الفني ،وعلى القا�ضي موافاة الإدارة خالل
�أجل حتدده ببيان مف�صل عن الأعمال امل�سندة �إليه وفق قرار اجلمعية العامة للمحكمة،
ف�ضال عن �إنـجازه الق�ضائي ،ومدد الإجازات التي قام بها ونوعها ،والدورات التدريبية التي
اجتازها ،و�سائر الأعمال التي قام بها ،وجميع التغريات التي طر�أت على و�ضعه الوظيفـي،
وذلك كله خالل العام الق�ضائي اخلا�ضع للتفتي�ش.
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املــادة ( ) 15
يتم التفتي�ش الفني على �أعمال القا�ضي من خالل فح�ص الآتي:
 - 1الأحكام والأوامر والقرارات مبا فـي ذلك ال�صادرة فـي التنفـيذ والوالية واحلجر
والإعالمات ال�شرعية والرتكات ،وذلك عن فرتة ال تقل عن ( )3ثالثة �أ�شهر،
ي�صدر بتحديدها قرار من رئي�س الإدارة ،ويحدد املفت�ش الأعمال اخلا�ضعة
للتفتي�ش الفني دون تدخل من القا�ضي.
� - 2سجل قيد الدعاوى ،و�سجل قيد الأحكام ،وجداول اجلل�سات ،وحم�ضر اجلمعية
العامة للمحكمة وتعديالته ،و�أي �أوراق �أو �سجالت �أخرى تفـيد فـي تكوين ر�أي
�صحيح للمفت�ش عن انتظام مواعيد عقد اجلل�سات ،ومالءمة القرارات ال�صادرة
بت�أجيلها و�سالمتها ،و�سالمة قرارات الإعادة للمرافعة ،ومد �أجل النطق بالأحكام،
ومدة الف�صل فـي الدعاوى ،ومواعيد �إيداع م�سودات الأحكام ،وتوقيع ن�سخها
الأ�صلية.
 - 3الإح�صائية الق�ضائية لإنـجاز القا�ضي خالل العام الق�ضائي اخلا�ضع للتفتي�ش.
� - 4أي �أعمال �أخرى ذات �صلة بعمل القا�ضي.
وعلى املفت�ش االطالع على كل ما يوجه للقا�ضي من مالحظات ق�ضائية �أو م�سلكية �أو
تنبيه خالل العام الق�ضائي اخلا�ضع للتفتي�ش ،وله فـي �سبيل حتقيق ذلك االطالع على
تقارير التفتي�ش امل�ستمر ،وال�شكاوى املقدمة �ضده.
املــادة ( ) 16
يجوز للمفت�ش بعد موافقة رئي�س الإدارة ،تغيري الفرتة املحددة للتفتي�ش الفني املن�صو�ص عليها
فـي البند ( )1من املادة ( )15من هذه الالئحة بفرتة �أخرى من العام الق�ضائي ذاته اخلا�ضع
للتفتي�ش� ،إذا قام لدى القا�ضي عذر مقبول حال دون ممار�سة عمله خالل الفرتة املحددة.
املــادة ( ) 17
يقت�صر التفتي�ش الفني على �أعمال القا�ضي الذي مت تفريغه للدرا�سة �أو �إحلاقه للعمل
فـي املحكمة خالل العام الق�ضائي اخلا�ضع للتفتي�ش ،على املتوفر من �أعماله خالل العام
الق�ضائي املعني ب�شرط �أن يكون كافـيا لتقدير الكفاية.
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املــادة ( ) 18
يعد املفت�ش تقريرا عن عمل القا�ضي من ق�سمني ،يت�ضمن الق�سم الأول منه� :أرقام
الق�ضايا ،ونوعها ،وغري ذلك من بياناتها ال�ضرورية ،واملالحظات الق�ضائية التي ظهرت
له ب�ش�أنها من خالل فح�ص الآتي:
� - 1إجراءات انعقاد اخل�صومة.
� - 2أ�سباب الت�أجيل ،ومدى مالءمتها.
 - 3الأحك ــام التمهيدي ــة ،والأوام ــر ،والق ــرارات ال�ص ــادرة ف ــي �أثنــاء �سيــر الدع ــوى،
و�إجراءات تنفـيذها.
 - 4مدى مالءمة �أجل حجز الق�ضية للحكم.
 - 5قرارات الإعادة للمرافعة ،ومد �أجل النطق باحلكم.
 - 6املدة امل�ستغرقة للف�صل فـي الق�ضية.
� - 7سالمة النتيجة التي مت الو�صول �إليها فـي احلكم ،على �أن تكون مالحظة املفت�ش
ب�ش�أنها م�سببة ا�ستنادا �إلى �أحكام القانون� ،أو �أحكام املحكمة العليا� ،أو امل�ستقر عليه
فقها عند االقت�ضاء.
 - 8الأحكام الق�ضائية التي بذل فـيها القا�ضي جهدا مميزا� ،إن وجدت.
ويت�ضمن الق�سم الثاين :ر�أي املفت�ش حول �أداء القا�ضي خالل العام الق�ضائي اخلا�ضع
للتفتي�ش من خالل فح�ص الآتي:
 - 1إ�نـجاز القا�ضي بالنظر �إلى املعرو�ض عليه من �أعمال بالن�سبة للدوائر الفردية� ،أو
�إلى ما �أجنزه بقية �أع�ضاء الدائرة بالن�سبة للدوائر غري الفردية.
 - 2التزام القا�ضي بح�ضور اجلل�سات ،وعقدها فـي الأيام واملواعيد املحددة فـي قرار
اجلمعية العامة للمحكمة.
 - 3مدى مالءمة توزيع الق�ضايا على اجلل�سات.
 - 4كيفـية توزيع الق�ضايا على �أع�ضاء الدائرة بالنظر �إلى �أنواعها ،و�أهميتها ،وعددها.
 - 5االلتزام ب�إيداع م�سودات الأحكام ،وتوقيع ن�سخها الأ�صلية فـي املواعيد املقررة
قانونا.
 - 6خلو الأحكام من الأخطاء املطبعية ،واللغوية ،والإمالئية.
 - 7الإجازات التي قام بها القا�ضي بالنظر �إلى ظروف العمل فـي املحكمة.
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 - 8تغيب القا�ضي عن مقر عمله� ،أو انقطاعه عن العمل لغري �سبب مفاجئ قبل �أن
يرخ�ص له فـي ذلك كتابة.
 - 9التزام القا�ضي بح�ضور الدورات التدريبية التي يقررها املجل�س.
 - 10الإ�شراف الإداري ،وااللتزام بواجبات الوظيفة ومقت�ضياتها.
� - 11إجناز العمل من خالل النظام الإلكرتوين ،والربامج التي ي�ضعها رئي�س املجل�س.
ويجب �أن يذيل التقرير بتقدير كفاية القا�ضي ب�إحدى الدرجات املن�صو�ص عليها فـي املادة ( )22من
هذه الالئحة ،على �أن يتنا�سب تقدير درجة الكفاية مع ما ورد فـي التقرير من مالحظات
ق�ضائية �أو م�سلكية.
املــادة ( ) 19
يتم �إعداد تقرير التفتي�ش الفني على �أعمال القا�ضي املفرغ لأعمال غري ق�ضائية ،من
قبل جهة االخت�صا�ص فـي الإدارة املنتدب للعمل بها وفقا لل�ضوابط املتبعة لديها ،ما مل
يكن مفرغا جزئيا للعمل فـي املحكمة �إلى جانب عمله الإداري وكان املتوفر من �أعماله
الق�ضائية كافـيا لتقدير كفايته ،فـيتولى التفتي�ش الفني على �أعماله الق�ضائية �أحد
املفت�شني وفقا لل�ضوابط املقررة فـي هذه الالئحة.
املــادة ( ) 20
يجب �أن ي�شتمل التقرير امل�شار �إليه فـي املادة ( )18من هذه الالئحة على البيانات الآتية:
 - 1رقم التقرير ،وتاريخه.
 - 2ا�سم املفت�ش ،ووظيفته الق�ضائية.
 - 3ا�سم القا�ضي ،ووظيفته الق�ضائية ،وا�سم املحكمة ،و�صفته فـي املحكمة ،وذلك
خالل العام الق�ضائي اخلا�ضع للتفتي�ش.
� - 4أي بيان �آخر يرى املفت�ش �إ�ضافته �إلى التقرير.
املــادة ( ) 21
يعر�ض رئي�س الإدارة التقرير امل�شار �إليه فـي املادة ( )18من هذه الالئحة على اللجنة
لفح�صه ،وو�ضع التقدير النهائي لدرجة كفاية القا�ضي ،ويكون لهذه اللجنة مناق�شة
املفت�ش �أو تعيد �إليه التقرير ال�ستكمال ما تراه من بيانات �إذا اقت�ضى الأمر ذلك ،ولها �أن
ت�ستبعد من التقرير �أو ت�ضيف �إليه ما تراه من مالحظات ق�ضائية �أو م�سلكية.
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وللجنة اعتماد درجة الكفاية التي و�ضعها املفت�ش �أو تعديلها برفعها �أو بتخفـي�ضها ،على �أن
يكون قرارها ال�صادر بتعديل درجة الكفاية م�سببا.
ويجب على اللجنة �أن تو�صي ب�إخطار القا�ضي الذي رفع تقدير كفايته �إلى درجة "فوق
متو�سط" ،لالطالع على كل ما وجه �إليه من مالحظات ق�ضائية �أو م�سلكية ،ويكون لها
 فـيما عدا ذلك � -أن تو�صي ب�إخطار القا�ضي لالطالع على ما وجه �إليه من مالحظات.املــادة ( ) 22
تقدر كفاية القا�ضي ب�إحدى الدرجات الآتية:
كفء  -فوق متو�سط  -متو�سط � -أقل من املتو�سط.
املــادة ( ) 23
يكون تقدير كفاية القا�ضي بدرجة "متو�سط" �أو "�أقل من متو�سط" �إذا ثبت من خالل
التقرير امل�شار �إليه فـي املادة ( )18من هذه الالئحة �أي مما ي�أتي:
 -1ال�ضعف البني فـي �إجناز العمل خالل العام الق�ضائي اخلا�ضع للتفتي�ش  -دون
مربر �أو عذر مقبول  -بالنظر �إلى املعرو�ض من �أعمال بالن�سبة للدوائر الفردية،
�أو مع ما �أجنزه بقية �أع�ضاء الدائرة التي كان القا�ضي ع�ضوا فـيها.
 -2وجود خط أ� ج�سيم فـي تطبيق قاعدة �إجرائية� ،أو �أي قاعدة جوهرية من قواعد
القانون الذي يحكم املو�ضوع.
� -3إذا ا�ستغرقت املالحظات الق�ضائية الواردة فـي التقرير ن�صف الأحكام والأوامر
والقرارات حمل التفتي�ش الفني.
 -4تكرار عدم االلتزام بعقد اجلل�سات �أو عدم ح�ضورها فـي الأيام واملواعيد املحددة
فـي قرار اجلمعية العامة للمحكمة.
 -5تكرار تغيب القا�ضي عن مقر عمله� ،أو انقطاعه عن العمل لغري �سبب مفاجئ قبل
�أن يرخ�ص له فـي ذلك كتابة.
� -6إذا وجهت للقا�ضــي خــالل الع ــام الق�ضــائي اخلا�ضع للتفتي�ش مالحظ ــة ق�ضائيــة،
�أو م�سلكية �أو تنبيه ،الرتكابه خمالفة ج�سيمة لواجبات الوظيفة ومقت�ضياتها.
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املــادة ( ) 24
يودع املفت�ش تقرير التفتي�ش الفني خالل موعد �أق�صاه نهاية �شهر مايو من ال�سنة التي
يجري فـيها التفتي�ش ،ويجب على الإدارة  -فور انتهاء اللجنة من و�ضع التقدير النهائي
لدرجة كفاية القا�ضي � -إيداع التفتي�ش الفني فـي ملفه ال�سري امل�شار �إليه فـي املادة ()40
من هذه الالئحة ،على �أن تخطر الرئي�س بن�سخة من التقرير بالن�سبة ملن قدرت كفايته
بدرجة "متو�سط" �أو "�أقل من متو�سط".
ويخطر الرئي�س القا�ضي الذي قدرت كفايته بدرجة "متو�سط" �أو "�أقل من متو�سط" بن�سخة
من التقرير مبجرد �إر�ساله �إليه ،وله �أن يكلف رئي�س الإدارة بتوجيه الإخطار املذكور.
املــادة ( ) 25
ترفع الإدارة �إلى املجل�س  -من تلقاء نف�سها� ،أو بناء على طلبه  -قائمة بالق�ضاة امل�ستوفـني
ال�شروط املقررة قانونا ال�ستحقاق الرتقية.
ويكون للإدارة  -عند االقت�ضاء � -أن ترفع �إلى املجل�س اقرتاحات م�سببة للتخطي فـي الرتقية.
ويخط ــر الرئي ــ�س القا�ض ــي ال ــذي ل ــم يــدرج ا�ســمه ف ــي قائمة الرت�شيح للرتقيات ل�سبب
غري مت�صل بتقدير الكفاية ،ب�أ�سباب التخطي كتابة ،وذلك قبل عر�ض قائمة الرت�شيح على
املجل�س ب ـ ( )30ثالثني يوما على الأقل ،وله �أن يكلف رئي�س الإدارة بتوجيه الإخطار املذكور.
الف�صـل الثالـث
التفتي�ش امل�ستمر
املــادة ( ) 26
يكون للمفت�ش االطالع على �سري العمل فـي املحاكم ،ومدى انتظامه على مدار العام
الق�ضائي ،وله �أن يفح�ص ب�صفة خا�صة ما ي�أتي:
 - 1عدد الدوائر باملحكمة ،وكيفـية ت�شكيلها ،وتوزيع العمل بها.
 - 2نظر الق�ضايا فـي اجلل�سات باالعتماد على امللفات الإلكرتونية.
 - 3التزام القا�ضي مبواعيد العمل الر�سمية وب�إجناز الأعمال املحالة �إليه �إلكرتونيا
فـي املواعيد.
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 - 4القيام بالإعالن الإلكرتوين مبراعاة ال�ضوابط املقررة قانونا.
 - 5م�ستوى الإنـجاز الق�ضائي بالنظر �إلى العدد املقيد من الدعاوى والطعون وطلبات
التنفـيذ والطلبات املتعلقة بالرتكات.
 - 6الق�ضايا املقيدة قبل العام الق�ضائي الذي يجري فـيه التفتي�ش ،و�أ�سباب ت�أخر
الف�صل فـيها.
 - 7عدد ق�ضايا الهيئات املغايرة ،وتاريخ قيدها ،ومعدل الف�صل فـيها ،ومدى انتظام
جل�سات الدوائر امل�شكلة لنظرها ،وت�شكيل هذه الدوائر ،وما يطر�أ عليها من تغيري.
 - 8مواعيد حتديد �أول جل�سة لنظر الدعاوى ،ومدى مالءمتها.
 - 9ت�أجيل الق�ضايا مبا فـيها الت�أجيل الإداري ،ومدى مالءمة �أ�سبابه.
 - 10انتظام عقد اجلل�سات فـي الأيام واملواعيد املحددة فـي قرار اجلمعية العامة للمحكمة.
 - 11االطالع على ملفات الق�ضايا ،وحت�ضريها قبل انعقاد اجلل�سة.
 - 12الأحكام التمهيدية ،و�أوامر وقرارات املحكمة التي ت�صدر فـي �أثناء �سري الدعوى،
و�إجراءات تنفـيذها.
 - 13االلتزام ب�إيداع تقارير اخلربة فـي ملفات الق�ضايا فور ورودها �إلى �أمانة �سر املحكمة.
 - 14االلتزام باملداولة خالل الأيام املحددة بقرار اجلمعية العامة للمحكمة بالن�سبة
للدوائر امل�شكلة من ( )3ثالثة ق�ضاة.
 - 15االلتزام بالآجال املحددة قانونا للف�صل فـي بع�ض الق�ضايا.
 - 16االلتزام بالنطق بالأحكام ،و�إيداع م�سوداتها ،وطباعتها ،وتوقيع ن�سخها الأ�صلية
فـي املواعيد املقررة قانونا.
 - 17التزام الهيئات املغايرة ب�أحكام النق�ض والإحالة.
 - 18انتظام بيانات النظام الإلكرتوين ب�ش�أن ما تتخذه املحكمة من قرارات فـي اجلل�سات
وما ت�صدره من �أحكام و�أوامر فـي الدعاوى والطعون وطلبات التنفـيذ والوالية
واحلجر والرتكات وغري ذلك من الطلبات.
 - 19انتظام معاجلة املحكمة ملا يقدم �إليها عن طريق النظام الإلكرتوين من �صحف
الدعاوى والطعون و�سائر املذكرات وامل�ستندات وطلبات التنفـيذ والوالية واحلجر
والرتكات وغري ذلك من الطلبات.
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 - 20االلتزام ب�إحالة ملفات الطعون �إلى املحكمة املطعون �أمامها فـي املواعيد املقررة قانونا.
 - 21م�سك �سجل قيد الدعاوى ،و�سجل قيد الأحكام ،و�سجل قيد الطعون ،وغريها من
ال�سجالت ب�صورة منتظمة ،وا�ستيفاء بياناتها.
 - 22ت�ضمني قيود التقرير بالطعن فـي �سجل قيد الطعون بح�سب تاريخ الورود.
 - 23الإجازات التي قام بها القا�ضي بالنظر �إلى ظروف العمل فـي املحكمة.
 - 24الإ�شراف الإداري ،وااللتزام بواجبات الوظيفة ومقت�ضياتها.
املــادة ( ) 27
يتم التفتي�ش امل�ستمر على مدار العام الق�ضائي وي�شمل كافة الأعمال الق�ضائية فـي دوائر
و�أق�سام املحكمة ،ويجري بوا�سطة مفت�ش ال ي�شرتط فـيه �أن يكون بوظيفة �أعلى من ق�ضاة
املحكمة املعنية بهذا التفتي�ش.
املــادة ( ) 28
يعد املفت�ش  -فور انتهاء التفتي�ش امل�ستمر  -تقريرا يحيله �إلى رئي�س الإدارة يت�ضمن
املالحظات الق�ضائية وامل�سلكية � -إن وجدت  -واالقرتاحات ال�ضرورية حل�سن �سري العمل
فـي املحكمة وانتظامه.
ولرئي�س الإدارة  -دون عر�ض التقرير على اللجنة � -إخطار رئي�س املحكمة والقا�ضي املعني
باملالحظات الواردة فـي التقرير� ،أو ا�ستدعاء �أي منهما �إذا اقت�ضت ال�ضرورة ذلك.
كما يكون لرئي�س الإدارة عر�ض التقرير على اللجنة مرفقا به رد رئي�س املحكمة �أو القا�ضي
�أو ما يفـيد انق�ضاء املدة املحددة لردهما ،وللجنة �أن توجه مالحظات ق�ضائية �أو م�سلكية
�إلى رئي�س املحكمة� ،أو القا�ضي املعني بح�سب الأحوال.
املــادة ( ) 29
مع مراعاة حكم املادة ( )28من هذه الالئحة ،فـي حال ا�شتمل التقرير على مالحظة
ق�ضائية� ،أو م�سلكية ت�شكل  -فـي حالة ثبوتها  -خمالفة ج�سيمة لواجبات الوظيفة ومقت�ضياتها
�أو �إخالال مهنيا ج�سيما ،يقوم رئي�س الإدارة بعر�ض التقرير على اللجنة لفح�صه.
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و�إذا انتهت اللجنة �إلى اعتماد التقرير ،وجب عليها �أن حتيله �إلى رئي�س الإدارة مبذكرة
م�سبب ــة لطلــب الإذن ب�إجــراء حتقيق مع القا�ضي يجريه �أحد املفت�شني مع مراعاة حكم
املادة ( )36من هذه الالئح ــة ،علــى �أن يقوم رئي�س الإدارة ب�إحالة التقرير وطلب الإذن
بالتحقيق �إلى الرئي�س.
و�إذا ا�شتمل التقرير على مالحظات ق�ضائية �أو م�سلكية تتعلق ب�أحد املوظفـني فـي املحكمة،
وجب على رئي�س الإدارة �إحالته �إلى اجلهة التي يتبعها املوظف باالقرتاح املنا�سب.
املــادة ( ) 30
للإدارة �أن تقدم للمجل�س ما تراه من اقرتاحات لتطوير الأداء الق�ضائي واالرتقاء به،
وعلى الأخ�ص ما ي�أتي:
� - 1إدارة �ش�ؤون الق�ضاء ،والنظام الإداري فـي املحاكم.
 - 2تعيني ونقل وترقية وندب و�إعارة الق�ضاة و�سائر �ش�ؤونهم الوظيفـية.
 - 3حركة تنقالت الق�ضاة قبل �إ�صدارها.
 - 4قرارات اجلمعيات العامة ،واللجان الوقتية للمحاكم.
 - 5برامج تدريب الق�ضاة ،والق�ضاة امل�ساعدين.
 - 6م�شروعات القوانني املتعلقة بال�سلطة الق�ضائية.
الف�صــل الرابــع
ال�شكوى والتحقيق
املــادة ( ) 31
حتال �إلى الإدارة جميع ال�شكاوى التي تقدم �ضد القا�ضي عن عمله ،وواجبات وظيفته ،وم�سلكه
داخل العمل �أو خارجه ،ويجوز تقدمي ال�شكاوى �إلى الإدارة عن طريق النظام الإلكرتوين.
املــادة ( ) 32
ال تقبل ال�شكوى � -سواء قدمت �إلى الإدارة ورقيا �أو عن طريق النظام الإلكرتوين � -إذا مل
يبني فـيها ا�سم مقدمها ،وتوقيعه ،وحمل �إقامته ورقم هاتفه �أو �أي بيان �آخر للتوا�صل معه
�إلكرتونيا ،ما مل تكن م�شتملة على وقائع يرى رئي�س الإدارة �أنها جديرة بالفح�ص والتحقيق.
وفـي جميع الأحوال ،يجب �أال تت�ضمن ال�شكوى �ألفاظا �أو عبارات مت�س �شخ�ص القا�ضي �أو �سمعته.
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املــادة ( ) 33
تقيد ال�شكوى فـي �سجل خا�ص فـي الإدارة ح�سب تاريخ ورودها ،وتعر�ض على رئي�س الإدارة
الذي يكون له �أن يكلف �أحد املفت�شني بفح�صها� ،أو �أن يتخذ قرارا بحفظها �إذا زالت �أ�سبابها،
�أو تبني له عدم جديتها� ،أو �أن �أ�سا�سها الكيد �أو التحامل.
املــادة ( ) 34
�إذا كان حمل ال�شكوى ت�أخري الف�صل فـي دعوى �أو ت�أجيلها �أو الرتاخي فـي اتخاذ �إجراء
من �إجراءاتها �أو �أي �إجراء مت باملخالفة لأحكام القانون ،جاز لرئي�س الإدارة �أن يكلف �أحد
املفت�شني بفح�صها� ،أو �أن يحيلها �إلى املحكمة املخت�صة لفح�صها ،وموافاته بالنتيجة.
املــادة ( ) 35
�إذا كان مو�ضوع ال�شكوى ت�صرفا ق�ضائيا �أو م�سلكيا ي�ستدعي  -حال ثبوته  -توجيه مالحظة
ق�ضائية �أو م�سلكية �إلى القا�ضي امل�شكو فـي حقه ،تعني �إخطار القا�ضي امل�شكو فـي حقه
من قبل رئي�س الإدارة مبو�ضوع ال�شكوى للرد عليها كتابة خالل �أجل يحدده ،و�أن يتولى
�أحد املفت�شني  -بعد ورود رد القا�ضي �أو انق�ضاء الأجل املحدد � -إعداد تقرير فـي املو�ضوع
يعر�ض على اللجنة.
ويكون للجنة �أن تقرر حفظ ال�شكوى بقرار م�سبب� ،أو �أن توجه مالحظة ق�ضائية �أو م�سلكية
بح�سب الأحوال �إلى القا�ضي امل�شكو فـي حقه� ،أو �أن حتيل ال�شكوى �إلى الرئي�س للإذن
ب�إج ــراء حتقي ــق م ــع القا�ض ــي امل�شك ــو فـ ــي حق ــه يجريــه �أحــد املفت�شني مع مراعاة حكم
املادة ( )36من هذه الالئحة.
املــادة ( ) 36
يجب �أن يكون املفت�ش املنتدب لإجراء التحقيق �أعلى وظيفة من القا�ضي امل�شكو فـي حقه� ،أو �سابقا
عليه فـي الأقدمية �إن كانا فـي وظيفة واحدة ،ويجوز �أن يتولى التحقيق املفت�ش الذي �سبق
له �إبداء الر�أي� ،أو فح�ص ال�شكوى حمل التحقيق� ،أو �أحد �أع�ضاء اللجنة التي عر�ضت
ال�شكوى على الرئي�س للإذن ب�إجراء حتقيق فـيها وفق �أحكام املادة ( )35من هذه الالئحة.
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املــادة ( ) 37
للمفت�ش املنتدب لإجراء التحقيق �أن ي�ستعني ب�أمني �سر يختاره من موظفـي الإدارة ،وله �أن ي�سمع
�شهادة من يرى لــزوم �سماعه ،وله �أن يطلب �إفادات ر�سمية من جهات االخت�صا�ص ،والقيام
ب�أي عمل الزم للتحقيق.
املــادة ( ) 38
يجب على املفت�ش املنتدب لإجراء التحقيق �أن يعد تقريرا يت�ضمن ملخ�صا للوقائع حمل
التحقيق ،وما اتخذه فـيها من �إجراءات ،وبيان املخالفات املرتكبة � -إن وجدت  ،-و�أدلة ثبوتها،
ونتيجة التحقيق ،و�أن يحيل التقرير �إلى رئي�س الإدارة للعر�ض على اللجنة.
وعلى اللجنة فح�ص التقرير ،وتقدمي اقرتاح م�سبب بحفظ التحقيق �أو اتخاذ �إجراءات
دعوى امل�ساءلة.
ويقوم رئي�س الإدارة ب�إحالة التقرير واقرتاح اللجنة ب�ش�أنه �إلى الرئي�س.
الف�صل اخلام�س
امللفات وال�سجالت
املــادة ( ) 39
تتولى جهة االخت�صا�ص فـي املجل�س و�ضع برنامج للملفات وال�سجالت الإلكرتونية
اخلا�صة بالإدارة بذات بيانات امللفات وال�سجالت الورقية على نحو يخول ا�ستخدامها
وحفظها وحفظ �سائر البيانات وامل�ستندات �إلكرتونيا والرجوع �إليها ،وفقا لل�ضوابط
املقررة فـي قانون املعامالت الإلكرتونية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2008/69و�أحكام
املادة ( )10من هذه الالئحة.
املــادة ( ) 40
تعد الإدارة لكل قا�ض ملفا �سريا تودع فـيه ما ي�أتي:
 -1تقارير التفتي�ش الفني.
 -2ال�شكاوى والتحقيقات والنتائج التي انتهت �إليها ،ما مل تكن ال�شكوى قد انتهت باحلفظ.
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 -3ما يوجه �إليه من مالحظات ق�ضائية� ،أو م�سلكية� ،أو ما يوقع عليه من جزاءات ت�أديبية.
 -4قرارات التعيني ،والندب ،والرتقية ،وجميع التغريات التي تطر�أ على و�ضعه الوظيفـي.
 -5القرارات املت�ضمنة تخطيه فـي الرتقية.
� -6أي �أوراق ت�ؤدي �إلى تكوين ر�أي �صحيح عن القا�ضي.
ويجـ ــب �أن يح ــاط القا�ض ــي علم ــا بكــل ما يودع فـي ملفه ال�سري من مالحظات ق�ضائية
�أو م�سلكية �أو �أي �أوراق �أخرى.
املــادة ( ) 41
تع ــد الإدارة �سج ــال �سري ــا تخ�ص ــ�ص فـيــه لكل قا�ض �صحيفة يدون فـيها ملخ�ص جلميع
ما حواه ملفه ال�سري.
املــادة ( ) 42
تعد الإدارة لكل حمكمة ملفا �سريا تودع فـيه تقارير التفتي�ش امل�ستمر ،وغريها من الأعمال
ذات ال�صلة به.
املــادة ( ) 43
ال يجوز االطالع على امللفات ال�سرية وال�سجل ال�سري املن�صو�ص عليهما فـي املواد ( 40و 41و)42
من هذه الالئحة لغري املجل�س والرئي�س ،ورئي�س الإدارة والقا�ضي �صاحب ال�ش�أن متى طلب
ذلك ،ومن يلزم اطالعه عليهما من املفت�شني وموظفـي الإدارة.
وحتفظ ال�سجالت وامللفات ال�سرية امل�شار �إليها فـي الإدارة.
املــادة ( ) 44
تعد الإدارة جدوال ب�أ�سماء ق�ضاة املحاكم يت�ضمن كافة بياناتهم الوظيفـية ،والتغريات التي
طر�أت عليها.
كما تعد الإدارة لكل حمكمة من املحاكم ملفا تودع فـيه قرارات جمعيتها العامة ،وجلنة
ال�ش�ؤون الوقتية ،بعد اعتمادها من جهة االخت�صا�ص ،و�سائر القرارات املتعلقة ب�سري
وتنظيم العمل بها.
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وزارة التجارة وال�صناعة وترويج اال�ستثمار
�إعـــــــــالن
تعلــن دائــرة امللكي ــة الفكري ــة ع ــن ت�سجي ـ ــل منــاذج �صناعــية وفقــا لأحكـ ــام قانـ ــون حقـ ــوق
امللكيــة ال�صناعية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم . 2008/67
الو�صف املخت�صر باللغة العربية لنموذج �أو ر�سم �صناعي
()21
()22
()11
()15
()45

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�صناعـة
وترويج اال�ستثمار
املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

12-16

رقم الطلبOM/ID/2020/0004 :

تاريخ التقدمي:
رقم ال�شهادة امل�سجلة:
تاريخ الت�سجيل:

)12-16( Loc Cl.

 1ويل برو�س ال ال �سي� 5347 ،إ�س .فالنتيا واي� ،سويت  ،200جرينوود فيليدج� ،سي او ،80111
( )71الواليات املتحدة الأمريكية
2
� 1آرثر دي .هيل ،جي �أر 6131 ،كنوت ايه فـي ئي ،بوينا بارك� ،سي ايه  ،90620الواليات
( )72املتحدة الأمريكية
2
 1ويل برو�س ال ال �سي� 5347 ،إ�س .فالنتيا واي� ،سويت  ،200جرينوود فيليدج� ،سي او ،80111
( )73الواليات املتحدة الأمريكية
2
 1كاليد �آي بي �سريف�سز ليمتد ،مكتب  ،138#الطابق ال�ساد�س ،مركز بيت الرمي لالعمال،
(� )74شارع الثقافة ،اخلوير ،م�سقط� ،سلطنة عمان
2
( )30بيانات الأ�سبقية
رقم  ،29713672تاريخ  18نوفمرب  ، 2019الواليات املتحدة الأمريكية
( )28عدد النماذج فـي الطلب1 :
( )12منوذج �صناعي
( )54املنتج الذي يغطيه الطلب :عجلة
( )55و�صف الت�صميم

املطالبة بت�سجيل احلقوق فـي �شكل وهيئة عجلة كما هو
مبني فـي الر�سومات.
�إن اخلطوط املتقطعة املو�ضحة فـي الر�سومات ت�صور
مو�ضوعا بيئيا فقط وال ت�شكل جزءا من الت�صميم
املطلوب ت�سجيله.
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الو�صف املخت�صر باللغة العربية لنموذج �أو ر�سم �صناعي
()21
()22
()11
()15
()45

�سلطنــــــة عمــــــــــان
وزارة التجارة وال�صناعـة
وترويج اال�ستثمار
املديريـة العامــة للتجـارة
دائـرة امللكيــة الفكريــــة

12-16

رقم الطلبOM/ID/2020/0005 :

تاريخ التقدمي
رقم ال�شهادة امل�سجلة
تاريخ الت�سجيل

)12-16( Loc Cl.

 1ويل برو�س ال ال �سي� 5347 ،إ�س .فالنتيا واي� ،سويت  ،200جرينوود فيليدج� ،سي او ،80111
( )71الواليات املتحدة الأمريكية
2
� 1آرثر دي .هيل ،جي �أر 6131 ،كنوت ايه فـي ئي ،بوينا بارك� ،سي ايه  ،90620الواليات
( )72املتحدة الأمريكية
2
 1ويل برو�س ال ال �سي� 5347 ،إ�س .فالنتيا واي� ،سويت  ،200جرينوود فيليدج� ،سي او ،80111
( )73الواليات املتحدة الأمريكية
2
 1كاليد �آي بي �سريف�سز ليمتد ،مكتب  ،138#الطابق ال�ساد�س ،مركز بيت الرمي لالعمال،
(� )74شارع الثقافة ،اخلوير ،م�سقط� ،سلطنة عمان
2
( )30بيانات الأ�سبقية
رقم  ،29719572تاريخ  6يناير  ،2020الواليات املتحدة الأمريكية
( )28عدد النماذج فـي الطلب1 :
( )12منوذج �صناعي
( )54املنتج الذي يغطيه الطلب :الوجه الأمامي لعجلة �سيارة
( )55و�صف الت�صميم
املطالبة بت�سجيل احلقوق فـي �شكل وهيئة الوجه الأمامي لعجلة �سيارة كما هو مبني فـي الر�سومات.
�إن اخلطوط املتقطعة املو�ضحة فـي الر�سومات ت�صور مو�ضوعا بيئيا فقط وال ت�شكل جزءا من
الت�صميم املطلوب ت�سجيله.
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�إعــــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن طلبات ت�سجيل العالمات التجارية املقبولة وفقا لأحكام
قانون (نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم112761 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صفـيف ال�شعر و�أنواع التجميل للن�ساء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أم م�شاري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 377 :ر.ب� ،120:سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/9/14 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم114458 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقدمي خدمات ا�ستوديوهات (� إنتاج فني ).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع القمر اجلميل املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3062 :ر ب� ،111 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2017/11/16 :

-69-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1406

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم119264 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي التي تقدم وجبات الطعام ب�شكل �أ�سا�سي ,املقاهي تقدم م�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأملانية خلدمات متوين الغذاء �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2808 :ر.ب� ،112 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2018/5/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم126633 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقدمي الأطعمة وامل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممود بن مبارك الرواحي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 820 :ر.ب� ،114 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/3/4 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم130014 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املطاعم ،املقاهي التي تقدم وجبات طعام و م�شروبات ب�شكل �أ�سا�سي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غروب م�سندم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :واليةخ�صب ،حمافظة م�سندم� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/7/11 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم130321 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الغ�سيل اجلاف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابن ال�شحي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2019/7/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم138596 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات التمويلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :ستيت بنك اوف انديا  -فرع م�سقط
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/8/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141300 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مكتبة لبيع الأقالم والقرطا�سيات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صقور اخلطم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/1 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142495 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ومي�ض املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/13 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143306 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع قطع غيار ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ينابيع امل�صنعة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 215 :ر.ب� ،314 :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/11 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146307 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إبراهيم الهطايل للم�شاريع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :والية ال�سيب� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146493 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الت�سوق عرب الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املقطري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/14 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147395 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي (تقدمي القهوة الباردة وال�ساخنة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تل الزعفران احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147407 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع م�ستح�ضرات جتميل والعطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريق النحل لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :املعبيلة اجلنوبية� ,سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147416 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل املالب�س ،خياطة املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خطوط امل�ستقبل املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147417 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فنون وعلوم ت�صميم واقامة املباين ،اال�ست�شارات املعمارية ،ر�سم ت�صاميم وخمططات
الإن�شاء ،ت�صميم الديكور الداخلي ،برجمة احلا�سوب ،ت�صميم برامج حا�سوبية ،حتديث
برامج حا�سوب ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب ،ت�صميم �أنظمة
حا�سوب ،حتميل برامج حا�سوبية ،الربجميات كخدمات .SaaS
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�شاريع الذكية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :
-76-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1406

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147420 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات ،حلويات �سكرية ،م�شروبات �أ�سا�سها القهوة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قاروت الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147423 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ربوع بينونه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147424 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة التعاونية ال�شاملة اللوج�ستية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147427 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات النزل (بيت ال�ضيافة) ،خدمات �أماكن اقامة ال�سياح (بيت ال�ضيافة) ،حجز النزل
(بيت ال�ضيافة) ،حجز �أماكن الإقامة امل�ؤقتة (بيت ال�ضيافة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فهد بن �سامل بن �سعيد املعمري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147429 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركز ت�سوق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أبو �صدام احلميدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147430 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تغليف ال�سلع ،تغليف الب�ضائع ،خدمات تغليف الهدايا(تنظيم احلفالت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �شهاب الذهبيه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147431 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جتارة مواد البناء وال�سرياميك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مل�سات تنعم للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147436 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ت�سريح ال�شعر ،زراعة ال�شعر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبدالعزيز بن مبارك الها�شمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147438 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ألواح �شم�سية لإنتاج الكهرباء ،بطاريات �شم�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شريان احلياة الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147440 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم ،بي�ض� ،سجق ،حلوم دواجن غري حية ،حلم الكبد ،نقانق للهوت دوغ ،نقانق للكورن
دوغ ،نقانق �سجق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابن عبدالكرمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147441 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تغليف الهدايا (تغليف الطرود ولف الهدايا).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أر�ض ال�سوادي الالمعة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147442 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الزهور والورد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبدالهادي النعماين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147443 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عري�ش املا�ضي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147445 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي(كافـية ،املقاهي ،البيع للحلويات ومنتجات املخابز).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العيناء للم�شاريع املتميزة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147449 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أرز.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة غالء املتقدمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147450 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أواين (�أدوات و �أواين منزلية متنوعة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمالت �سلمان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147451 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خياطة وتف�صيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ك�سوا احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
								
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147452 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأدوات الريا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سهول اللماع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147453 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أكواب من الورق �أو البال�ستيك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سهول اللماع للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147455 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
غ�سيل وكي املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبداللـه بن �سامل بن �سيف املعويل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147456 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أو�سكار لندن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147457 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قوافل ال�سعادة ال�شاملة للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147458 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع ال�ستائر والأثاث.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حممد �سهيل وقار و�شركاة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147459 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تركيب و�صيانة و�إ�صالح �أجهزة احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رواد الأعمال لالبتكار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147460 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبق �سرور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147461 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الأثاث واملفرو�شات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بن ذيب و�شركا�ؤه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :

-89-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1406

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147462 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نفوذ للم�شاريع والأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147463 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قمر اخلليج للأعمال التجارية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147466 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تنظيف املباين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الإجناز للتجارة واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147467 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سويق عرب الهاتف.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امللكية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147468 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العطور والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :النوادر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147469 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برية ،ماء ال�صودا� ،شربات م�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خطوط الكون الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
								
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147470 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�صل�صات والتوابل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�صل�صات الربية احلارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :
									

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147471 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات جنارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو م�شاري للم�شاريع املتطورة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147473 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :قمم بهالء للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147474 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للقرطا�سية والأدوات املكتبية والبيع
بالتجزئة فـي املتاج ــر املتخ�ص ــ�صة لأجهــزة احلا�ســب الآلـي والربامج غري املعدة كطلب
العميل وخدمات ن�سخ وطباعة الوثائق وامل�ستندات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مكتبة امل�سار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147475 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقاوالت البناء والإن�شاءات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أ�سوار غرناطة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147476 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات مطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيخ م�شاوي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147477 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ور�شة املنيوم و�أبواب ونوافذ (تركيب و�صيانة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديار املحرتف
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147478 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إطارات لعجالت املركبات (بيع جميع �أنواع الإطارات وم�ستلزماتها).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املا�سية الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147481 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الذهب واملجوهرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العدواين لال�ستثمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147482 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز الب�شائر الطبي التخ�ص�صي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147483 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ست�شارات متعلقة بال�ش�ؤون املالية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الربط للبرتول واخلدمات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147484 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املخابز واحللويات ال�سكرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بهجة الأفالج الذهبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147485 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الآي�س كرمي والبوظة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحمد بن حمدان بن نا�صر املحروقي للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :واليــة �أدم ،حمافظة الداخلية� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147487 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صفـيف ال�شعر والتجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة طيف الرائدة للتجميل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147488 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الزهور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابن زكي و�شريكه للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147489 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الرواد للتجارة العاملية احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147490 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املخابز واحللويات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع دانات �سمائل الف�ضية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147491 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املالب�س وامل�ستلزمات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ق�صر احلمراء احلديثة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147493 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مراكز ت�أهيل متخ�ص�صة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الأ�سرة ال�سعيدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147494 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مطعم ومقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :امل�صباح الذهبي للم�شاريع الواعدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :

-102-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1406

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147495 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع املواد الغذائية واملك�سرات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ربيع م�سقط ال�شاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147496 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �إدارة م�شاريع الأعمال مل�شاريع البناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريق الأملا�س للأعمال املثالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147497 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع الزهور وال�شوكوالتة والهدايا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نرج�س الظاهر للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147499 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أجهزة و�أدوات �صحية لدورات املياه ومواد بناء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كرا�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147500 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عباءات ن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شعاع الربميي ال�ساطع
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147501 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجمة احلا�سوب ،ت�صميم برامج حا�سوبية ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة
احلا�سوب ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،الربجميات كخدمات .SaaS
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حتليق خلدمات الطائرات امل�سرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147504 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع البي�ض.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو علي ال�سيابي للإعمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147505 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إنتاج وبيع البي�ض.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أبو علي ال�سيابي للإعمار
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147506 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلويات �سكرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمعة بن عبيد بن علي املعمري للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147507 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات برجمة املواعيد وظائف مكتبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :العقد النادر
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147508 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تف�صيل وخياطة العبايات الن�سائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سيدة احللوة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147509 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معاجلة املياه (معاجلة مياة ال�صرف ال�صحي).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة العمانيه خلدمات املياه وال�صرف ال�صحي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147510 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
(البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للأحذية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الهدوء املتحدة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147511 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ،الرعاية ال�صحية ،خدمات مراكز ال�صحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة خط اال�ستوا الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147512 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مقهى.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�شاريع جلندى العزري
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147513 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سوار ال�شرق العاملية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147514 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س �سائقي ال�سيارات� ،أدوات مانعة النزالق الأحذية ،لبا�س القدم� ،صنادل ا�ستحمام،
�أخفاف ا�ستحمام ،جوارب طويلة ،جوارب طويلة ما�صة للعرق ،كعوب للجوارب الطويلة،
برييهات قبعات م�ستديرة م�سطحـ ــة� ،أردي ــة �سروالية ،لفاعات من ري�ش ،قبعات �أغطية
للر�أ�س ،جوارب وكولونات� ،أحذية ذات �ساق طويلة� ،أحذية ن�صفـية� ،أطراف لبا�س القدم،
واقيات مالب�س� ،شياالت للمالب�س� ،أحذية ذات �أربطة ،ياقات مالب�س ،ياقات للتدفئة،
قمي�صوالت �سرتات ن�سوية ق�صرية� ،سراويل حتتية ،قبعات �ضيقة� ،صدارات مالب�س
داخلية ،مالب�س كتانية ،بران�س مالب�س� ،إطر هياكل ,قبعات ،واقيات من ال�شم�س� ،أحزمة
مالب�س� ،شاالت ،مباذل� ،سرتات ،عباءات الكهنة ،جوارب ق�صرية ،حماالت للجوارب� ،أربطة
للجوارب ،حماالت للجوارب الطويلة ،فرعات الأحذية ،نعال داخلية �ضبانات ،قم�صان،
�صدر القمي�ص ،قم�صان ق�صرية  -الأكمام ،مالب�س ،قبعات ،قطع حديدية للأحذية ،فرو
مالب�س ،ياقات قابلة للفك� ،أثواب �ضيقة ،بذالت رطبة للتزلج على املاء ،قم�صان م�سرولة
مالب�س ،مالب�س داخلية ما�صة للعرق ،م�شدات للن�ساء ،بذالت ،مالب�س جاهزة� ،سراويل
للأطفال� ،أغطية لالذنني مالب�س ،ربطات عنق ،فرعات لبا�س القدم ،طماقات ،بنطلونات
ق�صرية مالب�س ،بنطلونات ،مالب�س لراكبي الدراجات ،مالب�س خارجية ،قفافـيز مالب�س،
بطانات جاهزة �أجزاء من مالب�س� ،أو�شحة ،نطــق ،تريكــو �ألب�س ــة ،ياق ــات قم�ص ــان� ،أحذي ـ ــة
�أو �صنادل من ن�سيج احللفاء� ،شاالت من الفرو� ،أحذية لكرة القدم ،قبعات ر�سمية ،جالبيات
مالب�س ،م�شدات جلذع اجل�سم مالب�س داخلية ،م�شدات للق�سم ال�سفلي من جذع اجل�سم
مالب�س داخلية� ،أخفاف مطاطية� ،صدارات� ،سيور للطماق� ،أغطية وجه خمار �أو حجاب،
�أحذية للريا�ضة البدنية ،معاطف ،مالب�س م�ضادة للماء ،طماقات �أغطية لل�ساق� ،أثواب
من ال�صوف مالب�س ،تنانري ،مالب�س للمواليد� ،أزياء للخدم ،قم�صان للريا�ضة ،زمامات
االكمام ،مراييل مالب�س� ،أغطية لتدفئة اليدين مالب�س ،ذراعات �أجزاء من الثياب ،قفافـيز،
تيجان اال�ساقفة قبعات� ،أخفاف� ،أو�شحة تغطي الكتفـني وال�صدر ،عباءات ن�سائية ،مالب�س
لل�شاطئ� ،أحذية لل�شاطئ ،جيوب املالب�س ،بيجامات ،ف�ساتني� ،أحذية خ�شبية� ،صنادل،
�سراويل داخلية ،م�شدات لل�صدر ،معاطف خارجية ،كعوب للأحذية� ،أثواب ف�ضفا�ضة،
-111-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1406

�سيور للأحذية ،بزات نظامية ،جاكيتات من ال�صوف مالب�س ،جاكيتات مالب�س ،مالب�س
من الورق ،خمر مالب�س� ،أغطية ر�أ�س لال�ستحمام� ،سراويل ا�ستحمام� ،أثواب �سباحة،
مباذل ا�ستحمام� ،صدريات لالطفال غري م�صنوعة من الورق ،نعال للبا�س القدم� ،أحذية،
كعوب للأحذية �أو اجلوارب� ،أحذية للريا�ضة� ،أغطية ال ت�سخن كهربائيا لتدفئة القدمني،
ر�صائع لأحذية كرة القدم� ،أحذية ذات �ساق طويلة للريا�ضة� ،أربطة ر�أ�س مالب�س ،جاكيتات
مقلن�سة ،تنانري حتتية� ،أحذية تزلج ،قم�صان داخلية مالب�س داخلية ،مالب�س ن�سائية
داخلية ،مناديل خمرمة مناديل للرقبة ،مالب�س للريا�ضة البدنية ،مالب�س من جلد
مقلد ،مالب�س جلدية ،طرحات ،مالب�س للحفالت التنكرية� ،ساري لبا�س هندي ،قم�صان
ن�صف كم تي � -شريت ،عمائم ،ا�سكتة لفاعات عنق عري�ضة ،قبعات ا�ستحمام� ،صدارات
ل�صيد ال�سمك� ،أحزمة للنقود مالب�س ،جيوب مربعة ،قبعات ورقية مالب�س ،اقنعة نوم،
تنانري مع ثراويل خمفـية حتتها ،الكابات ،مالب�س تقليدية ،قفازات للتزلج ،بنطال �ضيق
ال�سراويل ،ف�ساتني بلوز ،قبعات للزينة �أغطية للر�أ�س ،مالب�س داخلية كتانية ،قم�صان
داخلية للريا�ضة ،فالنكي �أحذية مل ّبدة ،رداءات� ،أحذية الكاحل ،جوارب ق�صرية ما�صة
للعرق ،م�شمع يو�ضع على الكتفـني عند ت�صفـيف ال�شعر ،زي الكاراتيه ،زي اجلودو ،مالب�س
ريا�ضة اجلمباز ،كيمينو ،مرايل غري ورقية ب�أكمام ،مالب�س حتتوي على مواد للتنحيف،
مالب�س مطرزة ،واقي كعوب للأحذية ،لوازم القبعات ،قفازات بال ا�صابع ،اللبا�س املطاطي
(التك�س) ،واقي من الطفح اجللدي ،املالب�س املدموجة باال�ضاءة� ،أو�شحة لتغطية الر�أ�س،
حماالت �صدر ال�صقة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنت ال�شكيلي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147516 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أعمال تنفـيذ الت�صميم الداخلي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حمد بن �سلمان الرا�شدي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147517 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خال�صات فواكه غري كحوليــة ،م ــاء ال�شعيــر ،م�شروبــات ع�صيـ ــر فواك ــه غ ــري كحولي ــة،
م�ستح�ضرات بدون كحــول لتح�ضيــر امل�شروبــات ،خال�صــات لتح�ضري امل�شروبات ،ع�صائر
فواكه ،ا�شربة لتح�ضري امل�شروبات ،مياه �شرب م�شروبــات ،م�ستح�ضرات لتح�ضري املياه
الغازية ،مياه معدنية م�شروبات ،ماء معدين فوار ،مياه معدنية للموائد ،ع�صري عنب،
ماء �شعري منبت ملت� ،شربات م�شروبات ،م�ساحيق للم�شروبات الفوارة ،مياه غازية� ،شراب
فواكه غري كحويل ،م�شروبات فواكه �أو خ�ضار خملوطة ،م�شروبات غري كحولية من ّكهة
بنكهة القهوة ،م�شروبات الطاقة ،م�شروبات الفواكه املجففة غري الكحولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة �أبوبكر عمر الروا�س للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147519 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديوان �شمال ال�شرقية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147520 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع �أدوات اخلياطة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املوج الف�ضي ال�شاملة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147521 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات طب الأ�سنان ،خدمات العناية باجلمال.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خط �سناو املتحدة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147523 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإ�شراف على �إن�شاء املباين� ،إن�شاء امل�صانع ،البناء بالطوب ،معلومات عن الإن�شاء ،ا�ست�شارات
�إن�شائية ،الإن�شاء.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الطريق الذكي اجلديد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147524 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س (البيع بالتجزئة فـي املتاجر املتخ�ص�صة للمالب�س اجلاهزة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تايلو�س للتجارة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147525 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أعمال تنفـيذ الت�صميم الداخلي (التج�صي�ص والطالء والتزيني) والديكور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :هامة الوطنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147526 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عمليات احلفر العميقة لآبار النفط �أو الغاز (اخلدمات
املت�صلة با�ستخراج النفط والغاز با�ستثناء خدمات امل�سح).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الذهب الأ�سود للحلول املتكاملة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147530 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سماد طبيعي� ،سماد دبايل �سطحي ،خث �سماد,م�ستح�ضرات ت�سميد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الإبتكارات الزراعية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147531 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :زهرة العوفـية للأعمال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/28 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147532 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مركز �سند�س اخلليج احلديثة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147534 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تقدمي امل�شروبات ال�ساخنة �أو الباردة (مقهى).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رخاء ال�سوادي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147535 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أقالم حرب فوالذية� ،آالت كتابة العناوين ،ورق ،لوحات �إعالنات من الورق �أو الورق املقوى،
م�شابك لأقالم احلرب ،ملفات للوثائق قرطا�سية� ،أقالم ر�صا�ص اردوازية� ،أقالم ر�صا�ص،
اطال�س ،ا�شرطة ال�صقة قرطا�سية ،دفاتر ر�سم ،دفاتر قرطا�سية ،كرا�سات ،م�شابك ر�سم،
دفاتر كتابة �أو ر�سم ،ورق كربون ،دفاتر مالحظات ،مطبوعات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حيان اللمكي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147536 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مالب�س جاهزة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سماء الكثبان للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147539 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيت اللوز ،كهرمان عطر ،عطر باديان ،خ�شب معطر ،زيوت عطرية من خ�شب الأرز ،زيوت
عطرية من الكباد ،ماء الكولونيا ،ماء اخلزامى ،ماء معطر ،كولونيا ،بخور ،زيوت عطرية،
زيت الغلتريية ،فازلني لأغرا�ض التجميل ،مواد دهنية لأغرا�ض التجميل ،زيوت لغايات
التجميل ،زيت اليا�سمني ،زيت اخلزامى ،زيوت للعطور والروائح ،زيت الورد ،ايونون عطر،
غ�سوالت لو�شن ,لأغرا�ض التجميل ،مواد تواليت* ،خال�صات النعناع زيت عطري ،نعناع
ل�صناعة العطور ،م�سك ل�صناعة العطور ،عطور� ،صناعة عطور ،تربينات زيوت عطرية،
مزيجات من اوراق الورد املجففة املعطرة روائح طيبة ،رذاذات النعا�ش رائحة الفم ،اعواد
البخور ،م�ستح�ضرات تعطري الهواء ،منكهات غذائية زيوت عطرية ،معطر هواء مع �أعواد
(عيدان) خ�شبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أحمد خلفان را�شد الها�شمي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147540 :
فـي الفئة  14من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خيوط ف�ضية جموهرات� ،أ�ساور جموهرات ،حلي �صغرية للمجوهرات ،قالئد �سل�سلية
جموهرات ،قالئد جموهرات ،احجار �شبه كرمية ،اقراط.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واحة حودل للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147541 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برادات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كاميليا الدولية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147542 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عجينة لوز ،حلويات لتزيني �أ�شجار عيد امليالد ،ب�سكويت ،حلويات �سكرية ،كعك الوفل،
كعك ،حلويات ،فطائر حمالة بانكيك.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ابتهاج احلارثية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147543 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة ،م�ستح�ضرات مكياج ،م�ستح�ضرات جتميل للرمو�ش،
م�ستح�ضرات جتميل احلواجب ،م�ستح�ضرات العناية باالظافر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلزيئات
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147550 :
فـي الفئة  40من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الطباعة الفوتوغرافـية ،الطباعة ،الطباعة احلرارية ،الطباعة الثالثية الأبعاد خم�ص�صة
للآخرين ،طباعة النماذج ،احلفر بالليزر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مازن ال�سليماين للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147552 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيع مالب�س (كل �أنواع املالب�س ن�سائية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أجياد الدولية للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147553 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فح�ص املواد ،الهند�سة ،توثيق الأعمال الفنية ،مراقبة اجلودة ،البحث وتطوير منتجات
جديدة للآخرين ،امل�سح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :توثيق للمطابقة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147554 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
زيوت عطرية ،خال�صات زهور عطور ،م�ستح�ضرات تبخري عطور ،زيوت للعطور والروائح،
�صناعة عطور ،عطور زيوت طيارة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أطياب امل�سك للعطور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147555 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إ�صالح املظالت (�إ�صالح وتركيب و ال�سالمل واملظالت والأ�شغال املعدنية (ور�شة حدادة)).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رحاب ال�ساكبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147556 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم واملقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أجماد �شبة اجلزيرة للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147557 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلزيرة الزرقاء
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/29 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147559 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املقاهي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مرتفعات �سهول البوارح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147561 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبدللـه يو�سف البلو�شي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147562 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات القهوة واحللويات واملعجنات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :متاجر للخدمات الإلكرتونية والتو�صيل
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147563 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات التعليم التي توفرها املدار�س ،خدمات تعليمية مقدمة من ذوي االحتياجات
اخلا�صة(ت�أهيل �أ�شخا�ص ذوي الإعاقة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�ؤ�س�سة العقول النرية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/31 :

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147566 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اال�ست�شارات املعمارية (ا�ست�شارات الهند�سية املعمارية واملدنية والكهربائية) ،الهند�سة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املداد العلمي لال�ست�شارات الهند�سية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/31 :
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147571 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صالون جتميل ن�سائي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�سحر الذهبي للخدمات والتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/31 :
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147465 :
فـي الفئة  1من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أحما�ض ،كحول الأميل� ،صمغ م�صطكاوي للجلد املدبوغ ،كيماويات
لدباغة اجللود ،غليكول ،بال�ستيك غري معالج ،راتنجات ا�صطناعية غري معاجلة ،عوامل
كيميائية ذات فاعلية �سطحية ،كحول خمري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�شجيانغ هوافون نيو ماترييالز كو ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب ،1688.كايفاكو رود ،رويان �إكونوميك ديفـيلومبنت زون،
ت�شجيانغ ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/26 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146281 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإذاعة بالراديو ،البث بالتلفزيون ،خدمات وكاالت الأنباء ،البث بالتلفزيون الكبلي،
خدمات النداء الآيل عرب الراديو �أو التلفون �أو و�سائل االت�صال الإلكرتونية الأخرى،
خدمات لوحات الن�شرات الإلكرتونية خدمات ات�صاالت ،توفـري تو�صيالت خا�صة عرب
�شبكة حا�سوبية دولية ،توفـري قنوات ات�صال للت�سوق عن بعد ،البث الال�سلكي ،توفـري
املنتديات ال�شبكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجموعة ال�سعودية للأبحاث والإعالم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي امل�ؤمترات ،طريق مكة املكرمة ،الريا�ض � , 11583ص.ب،53108:
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146282 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�شر الن�صو�ص خالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،ن�شر الكتب� ،إنتاج برامج الراديو
والتلفزيون ،ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية على الإنرتنت ،الن�شر املكتبي الإلكرتوين،
توفـري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل ،خدمات مرا�سلي الأنباء،
توفـري الفـيديوهات غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،توفـري الأفالم غري القابلة
للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب ،توفـري الربامج التلفزيونية غري
القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجموعة ال�سعودية للأبحاث والإعالم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي امل�ؤمترات ،طريق مكة املكرمة ،الريا�ض � , 11583ص.ب،53108:
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146288 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال  ،ا�ستف�سارات عن الأعمال  ،خدمات وكاالت املعلومات التجارية،
ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،الإعالن بالراديو ،العالقات العامة ،الدعاية والإعالن
عرب التلفزيون� ،أبحاث الت�سويق ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،ترويج املبيعات
للآخرين ،تنظيم اال�شرتاكات فـي ال�صحف للآخرين ،تنظيم معار�ض مهنية لغايات
جتارية و�إعالنية ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،خدمات توفـري �أو
ت�أمني للآخرين �شراء �سلع وخدمات لأعمال �أخرى ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات
البيع بالتجزئة ،تنظيم اال�شرتاكات فـي خدمات االت�صاالت ل�صالح الغري ،معاجلة الإدارة
التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات
وبائعيها ،ت�صميم مواد دعائية� ،إنتاج برامج الت�سوق عن بعد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجموعة ال�سعودية للأبحاث والإعالم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي امل�ؤمترات ،طريق مكة املكرمة ،الريا�ض � , 11583ص.ب،53108:
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146290 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال  ،ا�ستف�سارات عن الأعمال  ،خدمات وكاالت املعلومات التجارية،
ن�شر ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،الإعالن بالراديو ،العالقات العامة ،الدعاية والإعالن
عرب التلفزيون� ،أبحاث الت�سويق ،تنظيم املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية ،ترويج املبيعات
للآخرين ،تنظيم اال�شرتاكات فـي ال�صحف للآخرين ،تنظيم معار�ض مهنية لغايات
جتارية و�إعالنية ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،خدمات توفـري �أو
ت�أمني للآخرين �شراء �سلع وخدمات لأعمال �أخرى ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات
البيع بالتجزئة ،تنظيم اال�شرتاكات فـي خدمات االت�صاالت ل�صالح الغري ،معاجلة الإدارة
التجارية لرتخي�ص �سلع وخدمات الغري� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات
وبائعيها ،ت�صميم مواد دعائية� ،إنتاج برامج الت�سوق عن بعد.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجموعة ال�سعودية للأبحاث والإعالم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي امل�ؤمترات ،طريق مكة املكرمة ،الريا�ض � , 11583ص.ب،53108:
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146291 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�شر الن�صو�ص خالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،ن�شر الكتب� ،إنتاج برامج الراديو
والتلفزيون ،ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية على الإنرتنت ،الن�شر املكتبي الإلكرتوين،
توفـري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل ،خدمات مرا�سلي الأنباء،
توفـري الفـيديوهات غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل ،توفـري الأفالم غري القابلة
للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب ،توفـري الربامج التلفزيونية غري
القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجموعة ال�سعودية للأبحاث والإعالم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي امل�ؤمترات ،طريق مكة املكرمة ،الريا�ض � , 11583ص.ب،53108:
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146292 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
من�شورات �إلكرتونية قابلة للتفريغ ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،حتميل
ملفات ال�صور ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،قارئات كتب �إلكرتونية ،عتاد
احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجموعة ال�سعودية للأبحاث والإعالم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي امل�ؤمترات ،طريق مكة املكرمة ،الريا�ض � , 11583ص.ب،53108:
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146293 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
من�شورات �إلكرتونية قابلة للتفريغ ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،حتميل
ملفات ال�صور ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،قارئات كتب �إلكرتونية ،عتاد
احلا�سوب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجموعة ال�سعودية للأبحاث والإعالم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي امل�ؤمترات ،طريق مكة املكرمة ،الريا�ض � , 11583ص.ب،53108:
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146294 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صحف ،كتب ،ورق تغليف ،مناذج مطبوعة ،مطبوعات ،من�شورات مطبوعة ،كتيبات ،بيانات
�إعالنية ،جمالت دوريات ،ن�شرات �أخبارية دورية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجموعة ال�سعودية للأبحاث والإعالم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي امل�ؤمترات ،طريق مكة املكرمة ،الريا�ض � , 11583ص.ب،53108:
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146295 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإذاعة بالراديو ،البث بالتلفزيون ،خدمات وكاالت الأنباء ،البث بالتلفزيون الكبلي،
خدمات النداء الآيل عرب الراديو �أو التلفون �أو و�سائل االت�صال الإلكرتونية الأخرى،
خدمات لوحات الن�شرات الإلكرتونية خدمات ات�صاالت ،توفـري تو�صيالت خا�صة عرب
�شبكة حا�سوبية دولية ،توفـري قنوات ات�صال للت�سوق عن بعد ،البث الال�سلكي ،توفـري
املنتديات ال�شبكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجموعة ال�سعودية للأبحاث والإعالم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي امل�ؤمترات ،طريق مكة املكرمة ،الريا�ض � , 11583ص.ب،53108:
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146296 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�صحف ،كتب ،ورق تغليف ،مناذج مطبوعة ،مطبوعات ،من�شورات مطبوعة ،كتيبات ،بيانات
�إعالنية ،جمالت دوريات ،ن�شرات �أخبارية دورية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :املجموعة ال�سعودية للأبحاث والإعالم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حي امل�ؤمترات ،طريق مكة املكرمة ،الريا�ض � , 11583ص.ب،53108:
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146948 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ،م�ست�شفـيات ،امل�ساعدة الطبية ،خدمات طب الأ�سنان ،خدمات
بنوك الدم ،خدمات الإخ�صاب خارج اجل�سم ،ت�أجري املعدات الطبية ،خدمات مراكز ال�صحة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الربج للمختربات الطبية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 21753 - 52817 :جدة� ،شارع فل�سطني ،جدة ،اململكة العربية
ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147255 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة حقوق الن�شر والت�أليف ،ترخي�ص امللكية الفكرية ،الأبحاث القانونية ،خدمات التوا�صل
االجتماعي ال�شبكي� ،إدارة قانونية للرتاخي�ص.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إي�سالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ,31119 :جراند بافلي�شن ,هيبي�سكو�س واي 802 ,وي�ست باي رود,
جراند �سيمان ،كي واي �أي � - 1205 -ساميان �إي�سالند�س� ،إي�سالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147256 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأبحاث التكنولوجيو ،الت�صميم ال�صناعي ،برجمة احلا�سوب ،ت�صميم برامج حا�سوبية،
حتديث برامج حا�سوب ،ا�ست�شارات فـي جمال ت�صميم وتطوير �أجهزة احلا�سوب� ،صيانة
برامج حا�سوب ،حتليل �أنظمة حا�سوب ،ت�صميم �أنظمة حا�سوب ،تفعيل مواقع الإنرتنت،
ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية ،ت�أجري خادمات ال�شبكة ،توفـري �أجهزة بحث فـي
الإنرتنت ،خدمات ا�ست�شارية فـي ت�صميم مواقع الإنرتنت ،الربجميات كخدمات اال�ست�شارة
فـي تكنولوجيا املعلومات ،البحث العلمي ،ا�ست�ضافة اخلدوم ،تخزين �إلكرتوين للبيانات،
احلو�سبة ال�سحابية ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال التكنولوجيا ،خدمات اال�ست�شارة فـي
جمال تكنولوجيا احلا�سوب ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية،
خدمات اال�ست�شارة فـي جمال �أمن البيانات ،مراقبة �إلكرتونية ملعلومات الهوية ال�شخ�صية
للك�شف عن �سرقة الهوية عن طريق الإنرتنت.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إي�سالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ,31119 :جراند بافلي�شن ,هيبي�سكو�س واي 802 ,وي�ست باي رود,
جراند �سيمان ,كي واي �أي � - 1205 -ساميان �إي�سالند�س� ،إي�سالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147257 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سلية ،تنظيم املباريات �أو املناف�سات للتعليم �أو الرتفـيه� ،إنتاج الأفالم  ,بخالف
الأفالم الإعالنية ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،معلومات عن الرتبية والتعليم ،معلومات عن
الرتفـيه ،تنظيم املعار�ض لغايات ثقافـية �أو تعليمية ،التدريب العملي عر�ض ،تقدمي خدمات
قاعات الت�سلية ،توفـري املطبوعات الإلكرتونية الفورية غري القابلة للتنزيل ،تنظيم و�إدارة
احلفالت املو�سيقية� ،إنتاج املو�سيقى ،توفـري املو�سيقى غري ال�شبكية ،غري متاحة للتنزيل،
توفـري الأفالم غري القابلة للتنزيل من خالل خدمات بث الفـيديو بح�سب الطلب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إي�سالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ,31119 :جراند بافلي�شن ,هيبي�سكو�س واي 802 ,وي�ست باي رود,
جراند �سيمان ,كي واي �أي � - 1205 -ساميان �إي�سالند�س� ،إي�سالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147258 :
فـي الفئة  38من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
االت�صاالت عرب الطرفـيات احلا�سوبية ،توفـري تو�صيالت خا�صة عرب �شبكة حا�سوبية دولية،
االجتماعات عن بعد ،ت�أجري الدخول �إلى �شبكات حا�سوبية عاملية ،توفـري الربط بقاعدة
معلومات ،خدمات امل�ؤمترات بالفـيديو ،نقل �أ�شرطة الفـيديو بح�سب الطلب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إي�سالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ,31119 :جراند بافلي�شن ,هيبي�سكو�س واي 802 ,وي�ست باي رود,
جراند �سيمان ,كي واي �أي � - 1205 -ساميان �إي�سالند�س� ،إي�سالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147259 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت العقارات ،وكالء الأ�سكان ،تثمني العقارات ،الإدارة املالية� ،إدارة العقارات،
التحليل املايل ،ا�ست�شارات مالية ،ا�ست�شارات الت�أمني ،حتويل الأموال �إلكرتونيا ،املعلومات
املالية ،معلومات الت�أمني� ،صريفة �شبكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إي�سالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ,31119 :جراند بافلي�شن ,هيبي�سكو�س واي 802 ,وي�ست باي رود,
جراند �سيمان ,كي واي �أي � - 1205 -ساميان �إي�سالند�س� ،إي�سالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147261 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة معاجلة البيانات ،بطاريات ،كهربائية� ،أجهزة و�أدوات ب�صرية� ،أجهزة حا�سوب،
برامج حا�سوب م�سجلة� ،أجهزة نقل ال�صوت� ،أجهزة ت�سجيل ال�صوت� ،أجهزة ن�سخ ال�صوت،
�آالت ت�سجيل النقد� ،أقرا�ص مدجمة �سمعية ،ب�صرية� ،أقرا�ص مدجمة لذاكرة القراءة
فقط ،برجميات حا�سوب م�سجلة ،و�سائط تخزين بيانات مغناطي�سية ،و�سائط تخزين
بيانات ب�صرية� ،أقرا�ص ب�صرية ،نظارات �شم�سية� ،شا�شات فـيديو ،من�شورات �إلكرتونية
قابلة للتفريغ ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل ،مغناطي�سات للزينة ،برامج
�ألعاب حا�سوب� ،سماعات الر�أ�س ،حتميل ملفات املو�سيقى ،حتميل ملفات ال�صور ،تطبيقات
برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،عتاد احلا�سوب ،هواتف خلوية� ،أغلفة للهواتف الذكية،
حافظات للهواتف الذكية ،دعامات للت�صوير الذاتي �أحادية الأرجل ويدوية اال�ستعمال،
�أغ�شية واقية خم�ص�صة ل�شا�شات احلوا�سيب� ،أغلفة لأجهزة امل�ساعدة ال�شخ�صية الرقمية،
�أغلفة للحوا�سيب اللوحية� ،أغ�شية واقية خم�ص�صة للهواتف الذكية� ،سماعات الواقع
االفرتا�ضي ،ا�سطوانات الفونوغراف ،مغناطي�سات� ،أجهزة �إنذار� ،آالت حا�سبة� ،أجهزة
لإعداد �أفالم الت�صوير ال�سينمائي ،كبالت كهربائية� ،أجهزة �شحن البطاريات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إي�سالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ,31119 :جراند بافلي�شن ,هيبي�سكو�س واي 802 ,وي�ست باي رود,
جراند �سيمان ,كي واي �أي � - 1205 -ساميان �إي�سالند�س� ،إي�سالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147260 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إدارة �أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال  ،درا�سات ال�سوق ،تق�صي احلقائق
فـي الأعمال  ،دعاية و�إعالن� ،أبحاث الت�سويق� ،إدارة امللفات املربجمة ،ت�أجري امل�ساحات
الإعالنية ،تنظيم معلومات فـي قواعد بيانات حا�سوب ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على
�شبكات احلا�سوب ،توفـري معلومات الأعمال عن طريق مواقع الإنرتنت� ،إتاحة �سوق
�إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها� ،إدارة جتارية لربامج ال�سداد للغري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تيك توك ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إي�سالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ,31119 :جراند بافلي�شن ,هيبي�سكو�س واي 802 ,وي�ست باي رود,
جراند �سيمان ,كي واي �أي � - 1205 -ساميان �إي�سالند�س� ،إي�سالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147396 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عر�ض ال�سلع ،توزيع العينات ،دعاية و�إعالن ،خدمات �إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو
ترويج املبيعات ،ت�سويق ،برامج �إدارة والء امل�ستهلكني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة املراعـي للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،8524:الريا�ض  ،11492اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أبو غزالة للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2366 :ر.ب 112 :روي� ،سلطنة عمان
-140-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1406

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم127447 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ست�شارات قانونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة دنتونز (فـريين �سوي�سرى)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سي�سرتاب � 473سي ات�ش  8083زيورخ� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2019/4/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :دنتونز و�شركائهم فرع عمان
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مدينة ال�سلطان قابو�س ،والية بو�شر ،حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139520 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة الفطيم ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 152 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  109:ر.ب � 136:سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139521 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إن�شاء املباين والإ�صالح وخدمات الرتكيب �أو التجميع وجميع اخلدمات الواقعة فـي الفئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيالنيكار  .كوم (م.م.ح)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،1201232 :ال�شارقة ،دولة الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب  109:ر.ب � 136:سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139522 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�إن�شاء املباين والإ�صالح وخدمات الرتكيب �أو التجميع وجميع اخلدمات الواقعة فـي الفئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيالنيكار  .كوم (م.م.ح)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،1201232 :ال�شارقة ،دولة الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139523 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي ،وجميع
اخلدمات الواقعة فـي الفئة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيالنيكار  .كوم (م.م.ح)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،1201232 :ال�شارقة ،دولة الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139757 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�أمني ،ال�ش�ؤون التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية ،ال�ش�ؤون العقارية ،خدمات امل�شورة
واال�ست�شارات املالية ،اخلدمات امل�صرفـية� ،إدارة العقارات ،خدمات جمع التربعات اخلريية،
خدمات املعامالت املالية والنقدية ،خدمات معامالت بطاقات االئتمان الإلكرتونية،
خدمات معاجلة معامالت بطاقات االئتمان ،خدمات معاجلة معامالت بطاقات االئتمان
الإلكرتونية ،املعاجلة الإلكرتونية للدفعات ،خدمات الدفع الإلكرتوين ،خدمات �إ�صدار
بطاقات الدفع الإلكرتونية املتعلقة بخطط املكاف�آت واحلوافز ،خدمات معاجلة دفعات
ال�شيكات الإلكرتونية ،خدمات معاجلة الدفعات الإلكرتونية ،خدمات معاجلة الدفعات
ل�شراء ال�سلع واخلدمات عرب �شبكات االت�صاالت الإلكرتونية ،خدمات معاجلة الدفعات
الإلكرتونية التي تتم من خالل البطاقات م�سبقة الدفع ،خدمات �إدارة الأ�سواق املالية،
خدمات الت�شغيل والإدارة املالية لل�سوبرماكت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة طلبات للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،15600 :الدعية  ،35456دولة الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139758 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،خدمات
امل�شورة فـيما يتعلق باملعامالت التجارية ،تنظيم و�إدارة املعامالت التجارية للآخرين،
خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع واخلدمات ل�صالح الغري( ،وال ينطوي ذلك على خدمة
النقل) ،وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شراء هذه ال�سلع واخلدمات عند
احلاجة من كتالوجات الب�ضائع من خالل الطلب الربيدي ،خدمات الطلب للآخرين،
معاجلة الطلبات �إلكرتونيا ،خدمات الطلب عرب الإنرتنت من خالل الكمبيوتر ،املعاجلة
الإدارية للطلبات ،خدمات امل�شورة املتعلقة ب�إدارة الأ�سواق ،خدمات امل�شورة فـيما يتعلق
بت�شغيل و�إدارة ال�سوبرماركت ،خدمات طلب البيع بالتجزئة ،خدمات ال�صيدليات للبيع
بالتجزئة ،خدمات البيع بالتجزئة فـي الأ�سواق ال�ضخمة (هايربماركت) ،خدمات البيع
بالتجزئة فـي حمالت الأق�سام املتعددة ،خدمات البيع بالتجزئة فـي ال�سوبرماركت ،خدمات
الطلب باجلملة ،خدمات الطلب باجلملة عرب الإنرتنت ،خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع
واخلدمات ل�صالح الغري( ،وال ينطوي ذلك على خدمة النقل) ،وذلك لتمكني عامة الزبائن
من معاينتها و�شراء هذه ال�سلع واخلدمات عند احلاجة من منافذ البيع باجلملة ،خدمات
البيع باجلملة للم�ستح�ضرات ال�صيدالنية والبيطرية وال�صحية واللوازم الطبية ،خدمات
حمالت البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت ،خدمات حمالت البيع باجلملة عرب الإنرتنت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة طلبات للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،15600 :الدعية  ،35456دولة الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2020/10/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140355 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن� ،إدارة الأعمال ،توجيه الأعمال ،تفعيل الن�شاط املكتبي ،خدمات
معلومات الأعمال واملعلومات التجارية ،التخطيط للأعمال ،حتليل وبحث الأ�سواق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك دبي الإ�سالمي (�ش.م.ع)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،1080 .دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140356 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�صنوعة من هذه املواد وغري واردة فـي فئات �أخرى،
املطبوعات ،مواد جتليد الكتب ،ال�صور الفوتوغرافـية ،القرطا�سية ،مواد الل�صق امل�ستعملة
فـي القرطا�سية �أو لغايات منزلية ،ومواد الفنانني ،فرا�شي الدهان �أو التلوين ،الآالت الكاتبة
واللوازم املكتبية (عدا الأثاث) ،مواد التوجيه والتدري�س (عدا الأجهزة) ،مواد التغليف
البال�ستيكية (غري الواردة فـي فئات �أخرى) ،حروف الطباعة ،الكلي�شيهات (الرا�سمات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك دبي الإ�سالمي (�ش.م.ع)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،1080 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم140357 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات التمويلية ،ال�ش�ؤون املالية ،الت�أمني ،ال�ش�ؤون العقارية ،متويل العقارات� ،إدارة
الأ�صول والأموال مبا فـي ذلك �إدارة الأ�صول والأموال فـيما يتعلق با�ستثمار ر�ؤو�س الأموال
فـي العقارات والتمويل التباديل فـي قطاع العقارات� ،إدارة و�سم�سرة العقارات ،ت�أجري
وا�ستئجار العقارات (�إدارة املرافق) ،اخلدمات املالية لتخطيط وتطوير منتجات وخدمات
ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال فـي جمال ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال فـي العقارات ،متويل العقارات،
اخلدمات املالية لتطوير مفاهيم التمويل فـيما يتعلق بالعقارات ،خدمات اال�ست�شارات
فـيما يتعلق بجميع ما ذكر �آنفا.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بنك دبي الإ�سالمي (�ش.م.ع)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،1080 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/11/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145400 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفـري خدمات ا�ست�شارية تقنية فـي جمال بناء مراكز البيانات ،حلول احلو�سبة العامة
واخلا�صة على �شبكة الإنرتنت ،وتقييم وتطبيق تكنولوجيا وخدمات الإنرتنت ،خدمـات
ت�صميم وتطوير قطع وبرجميات احلا�سوب ،خدمات احلا�سوب ،حتديدا ،خدمات دمج
بيئات احلو�سبة اخلا�صة والعامة على �شبكة الإنرتنت ،توفـري برامج احلا�سوب االفرتا�ضية،
وحدات معاجلة الر�سومات والبيئات احلا�سوبية االفرتا�ضية من خالل احلو�سبة ال�سحابية
التي ت�شتمل على املن�صات كخدمة ،خدمات احلو�سبة التي تعتمد على م�صادر الإنرتنت
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التي تعر�ض برجميات لال�ستعمال فـي تعليم الآالت ،تعليم الآالت القابلة للتطوير،
حتليل البيانات وتطوير ال�شبكات الع�صبية العميقة ،وتوفـري خدمات احلو�سبة امل�ستندة
على الإنرتنت فـي جمال تعلم الآالت ،الذكاء اال�صطناعي ،خوارزميات التعليم وحتليل
البيانات ،خدمات تخزين البيانات الإلكرتونية ،احلو�سبة الفائقة التي �أ�سا�سها الإنرتنت
التي ت�شتمل على برجميات لال�ستخدام فـي جماالت الذكاء ال�صناعي ،التعلم الآيل ،التعلم
العميق ،احلو�سبة عالية الأداء ،احلو�سبة املوزعة ،املحاكاة االفرتا�ضية ،التعلم الإح�صائي،
والتحاليل التوقعية ،خدمات تطوير �ألعاب الو�سائط املتعددة الإلكرتونية والتفاعلية،
ت�صميم برجميات معاجلة ال�صور ،خدمات توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت للربجميات غري
القابلة للتحميل للعر�ض ثالثي الأبعاد ،وعمل النماذج ثالثية الأبعاد وحتريك الأ�شكال
ثالثية الأبعاد ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت للربجميات غري القابلة للتحميل لتعزيز الأداء
احلا�سوبي ،لت�شغيل الدارات املتكاملة� ،أ�شباه املو�صالت ،والرقاقات واملعاجلات امل�صغرة
احلا�سوبية ،لغايات ممار�سة الألعاب ،توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت للربجميات غري القابلة
للتحميل لال�ستخدام كواجهات برجمة تطبيقات ،الربجميات املقدمة كخدمات ،وحتديدا
توفـري احلو�سبة الفائقة امل�ستندة على الإنرتنت ومن�صات الألعاب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جاى ان تى �سي�ستمز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1209 :اوراجن �سرتيت ،ويلمينجتون ،ديالوير  ،19801الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب� ،112:سلطنة عمان
حــــق الأولويـــــــــة( :رقـ ــم الأولوي ــة ،81805 :تاري ــخ الأولوي ـ ــة2020/10/26 :م ،بل ــد
الأولوية :جامايكا)
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145450 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
وجبات خفـيفة من الذرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ال�شركة ال�سعودية للم�أكوالت اخلفـيفة املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ,20389 :الريا�ض  ،11455اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/27 :
				
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :سابا و�شركا�ؤهم للملكية الفكرية �ش.م.م
			
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2027 :ر.ب�112 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146413 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات طبية متعلقة بعناية العيون ،خدمات فنيي الب�صريات ،خدمات العيون و�أطباء
العيون ،خدمات العناية بالعيون ،خدمات تركيبات النظارات وفح�ص الب�صر ،خدمات
الرعاية الالحقة املتعلقة بتوفـري منتجات العناية بالعيون ،خدمات اال�ست�شارات وامل�شورة
املهنية ،جميعها متعلقة باخلدمات �آنفة الذكر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة ريفويل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،121:دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146416 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات جتميع ت�شكيلة من ال�سلع ل�صالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها
و�شرائها عند احلاجة حتديدا ال�ساعات وال�ساعات الكبرية و�أدوات الكتابة ولبا�س العني
واملنتجات اجللدية مثل حمافظ النقود واملحافظ الن�سائية وحامالت امل�ستندات واملحافظ
اجللدية امل�سطحة للوثائق والأوراق واللوازم الأخرى واملجوهرات واملن�سوجات واملالب�س
اجلاهــزة والهواتــف املتحركــة والأحذيــة والتحــف الفنيــة و�أدوات املائدة و�أدوات امل�شرب
والأواين البلورية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة ريفويل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،121:دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� ،136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146985 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإدارة املالية ،اال�ست�شارات املالية واالقت�صادية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أطل�س حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جممع حم�سن حيدر دروي�ش ،بلوك  ،137طريق  ،3707روي ،م�سقط،
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أليافـي للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،192:ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147142 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات الإعالنية والرتويجية ،توجيه الأعمال فـي جمال النقل والت�سليم ،خدمات �إدارة
الأعمال فـي جمال النقل والت�سليم ،خدمات الطلبات املحو�سبة للأطعمة والبقالة ،خدمات
الطلبات املحو�سبة التي تعر�ض ال�سلع اال�ستهالكية للآخرين والأطعمة والبقالة ،خدمات
الطلبات عرب الإنرتنت التي تعر�ض ال�سلع اال�ستهالكية للآخرين والأطعمة والبقالة،
تفعيل الن�شاط املكتبي ،خدمات حمالت البيع بالتجزئة عرب الإنرتنت التي تعر�ض ال�سلع
اال�ستهالكية للآخرين والأطعمة والبقالة ،خدمات حمالت البقالة عرب الإنرتنت،
خدمات مقارنة الت�سوق ،خدمات مراقبة و�إدارة وتتبع الطرود وال�شحنات ،خدمات مراقبة
وتتبع الطرود وال�شحنات ل�ضمان الت�سليم فـي الوقت املحدد لأغرا�ض الأعمال ،خدمات
ا�ست�شارات �إدارة الأعمال فـي جمال النقل والت�سليم ،توفـري �أنظمة �أ�سا�سها الويب وبوابات
عرب الإنرتنت فـي جمال التجارة بني امل�ستهلكني والأعمال التجارية للم�ستهلكني لإدخال
و�إدارة وتعديل معلومات التف�ضيالت اخلا�صة بامل�ستهلكني لال�ستخدام من قبل التجار
لإن�شاء و�إدارة العرو�ض للت�سليم للم�ستهلكني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة طلبات للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :القطعة  ،002رقم الوحدة  ،00029مبنى املجل�س الأوملبي الأ�سيوي،
�شارع �سامل املبارك ،حمافظة حويل ،ال�ساملية ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147143 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفـري مواقع �إلكرتونية تعر�ض معلومات متعلقة بخدمات الت�سليم واحلجز خلدمات
الت�سليم ،النقل ،تغليف وتخزين ال�سلع ،ت�سليم الأطعمة ،ت�سليم الطرود ،نقل وت�سليم
الب�ضائع ،ت�سليم الر�سائل ،الت�سليم ال�سريع للب�ضائع بوا�سطة املركبات ،توفـري املعلومات
املتعلقة بجمع وت�سليم الأ�صول �أثناء النقل ،خدمات الت�سليم ،التخزين امل�ؤقت ملواد الت�سليم،
توفـري املعلومات ومعلومات التتبع لأطراف ثالثة فـيما يتعلق بحالة اال�ستالم والت�سليم
عرب الو�صول للإنرتنت �أو بوا�سطة الهاتف ،توفـري تتبع �إلكرتوين للطرود للآخرين.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة طلبات للتجارة العامة واملقاوالت
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :القطعة  ،002رقم الوحدة  ،00029مبنى املجل�س الأوملبي الآ�سيوي،
�شارع �سامل املبارك ،حمافظة حويل ،ال�ساملية ،الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147498 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات فـيتامينية (فـيتامينات ،مكمالت غذائية من الفـيتامينات ،حديد �شحمي مع
فـيتامني)� ،إ�ضافات معدنية �إلى الغذاء (مكمالت غذائية من املعادن واحلديد ال�شحمي)،
مكمالت غذائية من اللي�ستني (احلديد ال�شحمي)� ،أغذية حمية معدة لغايات طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :يونايتد فارما �إنك � -شركة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2302-25 :تاون �سنرت كورت� ،أم1بيه 0بي� 4سكاربورو �أونتاريو ،كندا
تاريخ تقدمي الطلب2021/7/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :أليافـي للملكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 192 :ر.ب112:
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147585 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إ�سواران براذارز اك�سبورت�س (بي فـي تي) ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سريالنكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،104/11 :غراندبا�س رود ،كولومبو � , 14سريالنكا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب� 112:سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم147586 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :إ�سواران براذارز اك�سبورت�س (بي فـي تي) ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سريالنكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان ،104/11 :غراندبا�س رود ،كولومبو � ,14سريالنكا
تاريخ تقدمي الطلب2021/8/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3441 :ر.ب� 112:سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143727 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة وال�شاي والكاكاو والنب ال�صناعي ،الأرز والتابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات واحللويات والثلج ،الع�سل الأ�سود واخلمرية
والبيكنج بودر ،امللح واخلردل اخلل وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات ,الثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ملك عبد الواحد �أحمد بن را�شد حمل رقم � ،26شيبيب ،ديرة ،هور
العنز� ،ص.ب ،11370 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143728 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اللحوم والأ�سماك والدواجن والطرائد ،م�ستخل�صات اللحوم والفواكه واخل�ضراوات املحفوظة
واملجففة واملطبوخة ،اجليلي واملربيات والكومبوت ،البي�ض واحلليب ومنتجات الألبان،
الزيوت والدهون غذائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ملك عبد الواحد �أحمد بن را�شد حمل رقم � ،26شيبيب ،ديرة ،هور
العنز� ،ص.ب ،11370 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143729 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
القهوة وال�شاي والكاكاو والنب ال�صناعي ،الأرز والتابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات
امل�صنوعة من احلبوب واخلبز واملعجنات واحللويات والثلج ،الع�سل الأ�سود واخلمرية
والبيكنج بودر ،امللح واخلردل اخلل وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات الثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه دبليو ا�س �سي�ستمز
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ملك عبد الواحد �أحمد بن را�شد حمل رقم � ،26شيبيب ،ديرة ،هور
العنز� ،ص.ب ،11370 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143731 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات نقع الغ�سيل والكي ،م�ستح�ضرات التبيي�ض واملواد الأخرى امل�ستخدمة فـي
الغ�سيل ،م�ستح�ضرات التنظيف والتلميع واجللي والك�شط ،ال�صابون .العطور والزيوت
الأ�سا�سية وم�ستح�ضرات التجميل وم�ستح�ضرات ال�شعر .معاجني ،م�ستح�ضرات ق�صر
الأقم�شة لغ�سيل املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه اند ات�ش �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :عمانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مبنى رقم ،144 :املوقع  ،361جممع رقم� ،183 :سكة رقم،6565 :
�سلطنة عمان
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143732 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية وحتديدا م�ضادات العدوى وم�ضادات الفـريو�سات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مريك �شارب اند دوم كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان مريك درايف ،وايتهاو�س �ستاي�شن ،نيو جر�سي  ،08889الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/24 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143906 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سجائر� ،أجهزة ت�سخني بدائل التبغ بغر�ض اال�ستن�شاق ،مر�شحات ال�سجائر رذاذ
ال�سجائر الإلكرتونية �أجهزة ت�سخني التبغ بغر�ض اال�ستن�شاق ،حماليل النيكوتني ال�سائلة
لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية ،التبغ .حماليل �سائلة لال�ستخدام فـي ال�سجائر
الإلكرتونية ،املنكهات ،بخالف الزيوت العطرية ،لال�ستخدام فـي ال�سجائر الإلكرتونية،
ال�سجائر الإلكرتونية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شنزن يومي انفورما�شن تكنولوجي كو ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 201 :بلدينج بي ديانليان تكنولوجي بلدينج نانحوان افاتيو ما�شنتو
هو كيميونيتي ماتيان �سرتيت ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/1 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144047 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة و�أدوات علمية وبحرية وم�سحية وت�صويرية و�سينمائية وب�صرية ووزن وقيا�س و�إ�شارات,
فح�ص (�إ�شراف) ،و�أجهزة و�أدوات تعليمية للإنقاذ الأرواح و�أجهزة و�أدوات لتو�صيل الكهرباء
�أو تبديلها �أو حتويلها �أو جتميعها �أو تنظيمها �أو التحكم فـيها ،جهاز لت�سجيل ال�صوت
�أو ال�صور �أو نقلها �أو �إعادة �إنتاجها ،ناقالت البيانات املغناطي�سية �أو �أقرا�ص الت�سجيل،
�أقرا�ص� ،أقرا�ص م�ضغوطة �أقرا�ص  DVDوو�سائط الت�سجيل الرقمية الأخرى� ،آليات
للأجهزة التي تعمل بقطع النقود املعدنية� ،آالت ت�سجيل النقد ،و�آالت احل�ساب ،ومعدات
معاجلة البيانات ،و�أجهزة الكمبيوتر ،وبرامج الكمبيوتر ،جهاز �إطفاء حريق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نيهون كو�سو كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 -16 - 7 :نيهونبا�شي ت�شو  -كو ،طوكيو  ،1030027اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144048 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التبيي�ض واملواد الأخرى امل�ستخدمة فـي الغ�سيل،
م�ستح�ضرات التنظيف والتلميع واجللي والك�شط ,ال�صابون،
العطور والزيوت الأ�سا�سية وم�ستح�ضرات التجميل وم�ستح�ضرات
ال�شعر ،معاجني.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ايه بي كيه للعطور وم�ستح�ضرات التجميل �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :دبي� ،ص.ب ،172891:الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144049 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املعادن ال�شائعة و�سبائكها ،مواد بناء معدنية ،مبان معدنية قابلة للنقل ،مواد معدنية
خلطوط ال�سكك احلديدية ،الكابالت والأ�سالك غري الكهربائية من املعادن ال�شائعة ،مواد
حديدية� ،أ�شياء �صغرية من الأجهزة املعدنية� ،أنابيب و�أنابيب معدنية خزائن� ،سلع من
معادن عادية غري مدرجة فـي فئات �أخرى ،اخلامات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نيهون كو�سو كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 7-16-1 :نيهونبا�شي ت�شو-كو ،طوكيو  ،1030027اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144052 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الآالت والأدوات الآلية ،املحركات واملحركات (با�ستثناء املركبات الربية) ،اقرتان املاكينة
ومكونات النقل (با�ستثناء املركبات الربية) ،الأدوات الزراعية بخالف الت�شغيل اليدوي،
حا�ضنات للبي�ض �آالت البيع الآيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نيهون كو�سو كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 7-16-1 :نيهونبا�شي ت�شو-كو ،طوكيو  ،1030027اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144057 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�شييد املباين ،ي�صلح ،خدمات الرتكيب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نيهون كو�سو كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 7-16-1 :نيهونبا�شي ت�شو-كو ،طوكيو  ،1030027اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144058 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدعاية والإعالن� ،إدارة �أعمال� ،إدارة الوظائف املكتبية ،الت�سويق عرب الإنرتنت ،البيع
بالتجزئة ،وظائف املكاتب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نيهون كو�سو كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :يابانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 7-16-1 :نيهونبا�شي ت�شو-كو ،طوكيو  ،1030027اليابان
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144231 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املركبات الربية و�أجزا�ؤها والتجهيزات اخلا�صة بها وحتديدا الأجزاء الهيكلية ومكونات
�آلية نقل احلركة على �شكل املحركات الكهربائية وعلب الرتو�س واملحاور ،هياكل املركبات
ذات املحرك� ،شبكات تثبيت الأمتعة للمركبات� ،أغطية ح�سب احلجم للمركبات� ،سال�سل
م�ضادة لالنزالق للمركبات ،رقع لت�صليح �إطارات املركبات ،م�ضخات نفخ �إطارات املركبات،
الرتكيبات الداخلية لل�سيارات ،الك�سوة الداخلية لل�سيارات ،التجهيزات اجللدية الداخلية
املعدة ح�سب الطلب للمركبات ،الأجنحة اخللفـية للمركبات� ،إطارات لوحة الرتخي�ص،
�إطارات تثبيت لوحة الرتخي�ص ،فر�ش مقاعد املركبات ،حماور عجلة املركبة ،عجالت
املركبات ،املركبات الربية الكهربائية ،قطع غيار املركبات الكهربائية وحتديدا املحركات،
قطع غيار املركبات الكهربائية وحتديدا مرايا الر�ؤية اخللفـية وم�ساحات الزجاج الأمامي
و�أبواب الأغطية اخللفـية ،املركبات الكهربائية عالية الأداء العاملة ح�صرا على البطارية،
مقاعد املركبات ،حماور عجلة املركبة ،عجالت املركبات ،الأغطية ح�سب احلجم للمركبات
من الفر�ش� ،أغطية امل�صممة جزئيا ح�سب احلجم للمركبات ،عجالت القيادة للمركبات،
حمركات املركبات الربية ،رفوف ال�سقف و�أجهزة امت�صا�ص ال�صدمات والنواب�ض وق�ضبان
التثبيت و�أنظمة التعليق جميعها للمركبات ،لوحات الك�سوة لهياكل املركبات ،مكابح
الفرامل للمركبات الربية� ،أغطية ح�سب احلجم ملقاعد املركبات ،من�صات تثبيت املحرك
للمركبات� ،أغطية التغليف من الفـينيل م�صممة م�سبقا ومكيفة خ�صي�صا للمركبات ،قطع
غيار املركبات وحتديدا خراطيم جهاز الطاقة التوجيهية� ،شارة للمركبات ،و�سائد مقاعد
املركبات ،تركيبات حمور عجلة املركبة ،حامالت عدة التزلج للمركبات ،املرايا للمركبات
وحتديدا مرايا الر�ؤية اخللفـية ،ترو�س الرجوع للخلف للمركبات الربية ،خطافات
م�صممة خ�صي�صا لال�ستخدام فـي املركبات لتثبيت ملحقات ال�سيارة ،الزجاج الأمامي
للمركبات� ،أجهزة منع ال�سرقة للمركبات ،الإطارات للمركبات� ،أنابيب الإطارات للمركبات،
�أدوات نفخ الإطارات ،الأجزاء البال�ستيكية للمركبات وحتديدا ك�سوة داخلية وخارجية
للديكور واحلماية من البال�ستيك امل�شكل بالبثق لل�سيارات ،املركبات الربية وحتديدا
ال�سيارات الكهربائية وال�شاحنات و�سيارات الدفع الرباعي� ،أغطية امل�صممة جزئيا ح�سب
احلجم للمركبات� ،ضواغط هواء الفرامل للمركبات الربية ،ا�سطوانات هواء الفرامل
للمركبات الربية� ،أغطية املركبات ،هياكل املركبات ذات املحرك ،الأغطية الواقية ملقاعد
-159-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1406

املركبات ،قطع غيار هيكلية لل�شاحنات واملركبات الأخرى ذات املحرك� ،آلية جمموعة
نقل احلركة للمركبات امل�ؤلفة من القاب�ض وناقل احلركة وعمود التدوير وجمموعة
الرتو�س التفا�ضلية ،الأغطية العلوية ناقل احلركة للمركبات الربية ،لوحات تثبيت
ناقل احلركة للمركبات الربية� ،صناديق ناقل احلركة للمركبات الربية ،ق�ضبان ال�سحب
لل�سيارات ،حاجبات الطني للمركبات ،الدراجات املعدة للتعليق باملركبات الربية ،ق�ضبان
�سحب املركبات ،الإطار احلديدي لعجلة املركبة والأجزاء الهيكلية لذلك ،املركبات التي
ت�سري على جميع الت�ضاري�س ( ،)ATVsجم�سات للمركبات الربية وحتديدا جم�سات نظام
التوجيه امل�ؤازر الكهربائي التي تباع كمكون من نظام التوجيه امل�ؤازر ،الإطار احلديدي
لعجلة املركبات ،علب الرتو�س للمركبات الربية ،مكابح للمركبات ،عجالت املركبات،
هياكل املركبات ،ناقل احلركة للمركبات الربية� ،أجزاء املركبة وحتديدا واقيات الزجاج
الأمامي� ،أجزاء املركبات وحتديدا حاجبات �أ�شعة ال�شم�س� ،أجزاء املركبات وحتديدا الذراع
الو�سيط� ،أجزاء املركبات وحتديدا املفا�صل الكروية� ،أجزاء املركبات وحتديدا دعامات
�أنظمة التعليق� ،أجزاء املركبات وحتديدا و�صلة ربط ال�سرعة الثابتة� ،سيقان �صمام �إطارات
املركبات� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا جمموعة الرتو�س التفا�ضلية ،دروع غطاء املحرك
ك�أجزاء هيكلية للمركبات� ،أعمدة التدوير للمركبات الربية� ،أ�سالك مكابح للمركبات،
�أجران الفرامل للمركبات الربية ،مكابح الفرامل للمركبات الربية� ،أجزاء نظام التعليق
للمركبات الربية وحتديدا النواب�ض الورقية� ،أجزاء تعليق املركبات الربية وحتديدا
النواب�ض اللولبية� ،شفرات ما�سحات الزجاج الأمامي للمركبات ،الدوائر الهيدروليكية
للمركبات� ،أجزاء �أنظمة تعليق املركبات الربية وحتديدا املوازنات ،الفر�ش اجللدي الداخلي
املعد ح�سب الطلب املخ�ص�صة للمركبات ،من�صات الفرامل القر�صية للمركبات ،حامالت
�أكواب لال�ستخدام فـي املركبات ،ناقل احلركة للمركبات الربية وقطع الغيار اخلا�ص بها،
�أحزمة ناقل احلركة للمركبات الربية� ،أنظمة التعليق للمركبات الربية ،حممل العجلة
للمركبات الربية ،نوافذ زجاجية للمركبات� ،أجهزة الإنذار �ضد ال�سرقة لل�سيارات ،املكابح
لل�سيارات الربية ،عتاد املكابح للمركبات ،رفوف تثبيت الدراجات للمركبات ،عدد الغطاء
املحوري لال�ستخدام مع املركبات الربية ،املحامل املحورية للمركبات الربية ،الفرامل
القر�صية للمركبات الربية ،حاويات تخزين املثبتة على �أ�سقف املركبات الربية ،املركبات
الريا�ضية ،الو�سادات الهوائية للمركبات ،نوافذ املركبات� ،أحزمة الأمان لال�ستخدام فـي
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املركبات� ،صمامات لإطارات املركبات� ،أبواق املركبات� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا �سيور
نقل احلركة ،قواب�ض املركبات الربية� ،أغطية املركبات ح�سب احلجم اخلا�صة بال�سيارات
وال�شاحنات لغر�ض احلماية من الطق�س والعنا�صر ،م�ساند الر�أ�س للمركبات ،و�سادات
هوائية قابلة للنفخ ال�ستخدامها فـي املركبات للوقاية من الإ�صابة فـي احلوادث� ،سال�سل
القيادة للمركبات الربية ،ملحقات ال�سيارات ما بعد البيع وحتديدا �أكيا�س ترتيب ال�سيارات
وال�شبكات والأدراج امل�صممة خ�صي�صا لتتالءم مع املركبات� ،أحزمة �أمان ملقاعد املركبات،
�شبكات تثبيت الأمتعة للمركبات ،بطانات الفرامل للمركبات الربية� ،أجزاء املركبات
الربية وحتديدا املحاور� ،أجزاء املراكب الربية وحتديدا ترو�س الت�شغيل ،الأجزاء املعدنية
للمركبات وحتديدا ك�سوة داخلية وخارجية للديكور واحلماية من املعدن لل�سيارات ،املركبات
الكهربائية وحتديدا ال�سيارات وال�شاحنات و�سيارات الدفع الرباعي ،الدراجات� ،أجهزة
�إنذار الرجوع للخلف للمركبات� ،أقرا�ص عجلة للمركبات� ،أقفال كهربائية للمركبات،
�أنظمة الإنذار للمركبات ذات املحركات ،وحدات التوجيه للمركبات الربية و�أجزائها،
الأجنحة اخللفـية للمركبات� ،إطارات لوحة الرتخي�ص� ،إطارات تثبيت لوحة الرتخي�ص،
فر�ش مقاعد املركبات ،دوا�سات الأبواب للمركبات ،الو�سادات الهوائية� ،أجهزة امت�صا�ص
ال�صدمات لل�سيارات ،م�صدات لل�سيارات ،حامالت الأمتعة والب�ضائع املثبتة على �أ�سقف
املركبات� ،أغطية املركبات ح�سب احلجم� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا دوا�سات الأبواب،
�أجزاء املركبات الربية وحتديدا الواقيات من الوحل� ،أجزاء املركبات الربية وحتديدا
امل�صدات� ،أجزاء ال�سيارة وحتديدا ممت�صات ال�صدمات� ،أبواب املركبات ،مقاعد املركبات،
فر�ش مقاعد املركبات ،مقاب�ض حتريك �إ�شارة االنعطاف للمركبات� ،أغطية �سدادة خزان
الوقود للمركبات الربية� ،أغطية لوحات ترخي�ص املركبات� ،ألواح الأبواب للمركبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ريفـيان �أي بي هولدينغر ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 13250 :ان  .هاغرتي رود ،بالمياوث ،ميت�شيغان  ،48170الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144232 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحاليل
والأبحاث والت�صاميم ال�صناعية ،خدمات مراقبة اجلودة وامل�صادقة ،تطوير العتاد
احلا�سوبي والربجميات احلا�سوبية ،مزود خدمة تطبيقات تت�ضمن برجميات واجهة
برجمة التطبيقات ،خدمات حا�سوبية وحتديدا توفـري موقع �إلكرتوين تفاعلي يت�ضمن
تقنية ت�سمح للم�ستخدمني بتوحيد و�إدارة ال�شبكات واحل�سابات واالت�صاالت بواجهات
برجمة التطبيقات احلالية والنا�شئة ،اخلدمات احلا�سوبية وحتديدا خدمات مزود
اال�ست�ضافة ال�سحابية ،توفـري �أنظمة وبيئات افرتا�ضية عرب احلو�سبة ال�سحابية،
حتديث و�صيانة الربجميات احلا�سوبية املبنية على ال�سحابة عرب التحديثات املبا�شرة
(ان-الين) ،خدمات �إدارة الأجهزة النقالة وحتديدا �إدارة تطبيقات برجميات الأجهزة
النقالة و�إدارة الولوج �إليها و�أمنها ،خدمات الربجميات كخدمة تت�ضمن برجميات غري
قابلة للتنزيل لإدارة الأجهزة النقالة ،مزود خدمة التطبيقات وحتديدا ا�ست�ضافة و�إدارة
وتطوير وحتليل و�صيانة التطبيقات والربجميات واملواقع الإلكرتونية فـي جمال �إدارة
املخاطر ،تطوير الربجميات امل�ستخدمة فـي تقييم املخاطر وتقديرها و�إدارتها� ،صيانة
وحتديث الربجميات املرتبطة بتقييم املخاطر و�إدارتها وتفاديها ،املن�صات كخدمة
تت�ضمن برجميات ت�ستخدم فـي تقييم املخاطر وت�صنيفها وتقديرها و�إدارتها ،خدمات
الربجميات كخدمة تت�ضمن برجميات ت�ستخدم فـي تقييم املخاطر وتقديرها و�إدارتها،
خدمات الربجميات كخدمة تت�ضمن برجميات ت�ستخدم فـي �إدارة خدمات ال�شركات
و�إدارة خدمة الزبائن وعمليات مكتب اخلدمات وخدمات اال�ست�شارات فـي جمال تقنية
املعلومات ،خدمات الربجميات كخدمة التي تت�ضمن برجميات ت�ستخدم فـي تتبع حالة
الأنظمة واكت�شافها ومعاجلتها ،مزود خدمة التطبيقات التي تت�ضمن برجميات واجهة
برجمة التطبيقات التي ت�ستخدم فـي تتبع حالة الأنظمة واكت�شافها ومعاجلتها ،توفـري
برجميات �سحابية غري قابلة للتنزيل لتتبع حالة الأنظمة واكت�شافها ومعاجلتها ،خدمات
الربجميات كخدمة تت�ضمن برجميات لإدارة الأمن والأنظمة ،خدمات الربجميات
كخدمة تت�ضمن برجميات جلمع البيانات ،خدمات الربجميات كخدمة تت�ضمن
برجميات لتحديث ال�شبكات احلا�سوبية ،خدمات الربجميات كخدمة تت�ضمن برجميات
لتنظيم و�إدارة تقنية املعلومات ،خدمات الربجميات كخدمة تت�ضمن برجميات حلماية
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و�أمن البيانات واملعلومات ،خدمات الربجميات كخدمة تت�ضمن برجميات لإدارة الأمن
واال�ستجابة للحوادث والأ�صول غري املدارة و�إدارة الت�صحيح واملراقبة امل�ستمرة ومراقبة
الدخول �إلى ال�شبكة واكت�شاف الربامج ال�ضارة ومعاجلتها ،خدمات الربجميات كخدمة
تت�ضمن برجميات لإدارة الأنظمة و�إدارة الأ�صول وتوزيع امللفات وقيا�س الربجميات و�إدارة
تراخي�ص الربجميات والتدقيق واالمتثال و�إدارة التكوين ،خدمات الربجميات كخدمة
تت�ضمن برجميات الكت�شاف الأعطال و�أ�سبابها اجلذرية تلقائيا ،خدمات الربجميات
كخدمة تت�ضمن برجميات ملراقبة النزاهة واكت�شاف البيانات وحمايتها ومراقبة الأداء
ور�سم خرائط التبعية ولتنفـيذ الإجراءات املحددة م�سبقا تلقائيا من �أجل معاجلة احلاالت
املكت�شفة �أو تغيري حالة الأنظمة ،خدمات الربجميات كخدمة تت�ضمن برجميات �أمن
احلوا�سيب و�إدارة الأنظمة ويتم ا�ستخدامها مع احلاويات والآالت االفرتا�ضية والبنية
التحتية للحو�سبة ال�سحابية وبيئات و�أجهزة احلو�سبة ذات ال�صلة ،اخلدمات احلا�سوبية
وحتديدا الإدارة عن بعد وفـي املوقع للربجميات احلا�سوبية و�أنظمة الربجميات و�أنظمة
تقنية املعلومات للغري ،اخلدمات احلا�سوبية والتقنية وحتديدا الربجميات احلا�سوبية
والتكامل النظامي وتكامل تقنية املعلومات وتثبيت الربجميات احلا�سوبية والعتاد
احلا�سوبي وترحيل البنية التحتية لتقنية املعلومات وتكامل البيانات ،خدمات اال�ست�شارات
فـي جمال ت�صميم واختيار وتنفـيذ وا�ستخدام الربجميات احلا�سوبية و�أنظمة الربجميات
للغري ،خدمات اال�ست�شارات فـي جماالت الربجميات احلا�سوبية وتقنية املعلومات
ومعاجلة البيانات الإلكرتونية و�أنظمة املعلومات وتقنية االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية
و�إدارة م�شاريع تقنية املعلومات و�إدارة الأمن والأنظمة وال�شبكات احلا�سوبية وتنظيم
و�إدارة تقنية املعلومات وحماية املعلومات والبيانات ،خدمات اال�ست�شارات خا�صة بتخطيط
وتثبيت واختبار ونقل وترحيل وتكوين وتوثيق وت�شغيل والإ�شراف على الربجميات
احلا�سوبية والأنظمة احلا�سوبية وال�شبكات احلا�سوبية والبنية التحتية لتقنية املعلومات
و�أنظمة املعلومات ،خدمات الدعم واال�ست�شارات اخلا�صة با�ستخدام منتجات و�أنظمة
الربجميات وحتديدا خدمات الربجميات وخدمات تكامل �أنظمة الربجميات و�إدارة
امل�شاريع وترحيل البنية التحتية وحتليل الربجميات ،اخلدمات اال�ست�شارية فـي جمال
الأمن احلا�سوبي وبرجميات �إدارة الأنظمة ،اخلدمات اال�ست�شارية فـي جمال الربجميات
احلا�سوبية لتحديث ال�شبكات احلا�سوبية ،خدمات �إدارة امل�شاريع احلا�سوبية وحتديدا
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�إدارة �أنظمة املعلومات والربجميات احلا�سوبية وم�شاريع البنية التحتية ،تخطيط
وت�صميم و�إدارة �أنظمة تقنية املعلومات والربجميات احلا�سوبية و�أنظمة الربجميات،
ت�صميم وتطوير برجميات لإدارة �أمن احلوا�سيب و�أنظمتها لال�ستخدام مع احلاويات
والآالت االفرتا�ضية والبنية التحتية للحو�سبة ال�سحابية وبيئات و�أجهزة احلو�سبة ذات
ال�صلة ،ت�صميم وتطوير الربجميات احلا�سوبية لتحديث ال�شبكات احلا�سوبية ،خدمات
اال�ست�شارات التقنية والدعم فـي جمال الربجميات احلا�سوبية وتقنية املعلومات ومعاجلة
البيانات الإلكرتونية و�أنظمة املعلومات وتقنية االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية و�إدارة
م�شاريع البنية التحتية وجمع البيانات و�إدارة الأمن واال�ستجابة للحوادث والأ�صول غري
املدارة و�إدارة الت�صحيح واملراقبة امل�ستمرة ومراقبة الدخول �إلى ال�شبكة واكت�شاف الربامج
ال�ضارة ومعاجلتها و�إدارة الأنظمة و�إدارة الأ�صول وتوزيع امللفات وقيا�س الربجميات و�إدارة
تراخي�ص الربجميات والتدقيق واالمتثال و�إدارة التكوين ومراقبة النزاهة واكت�شاف
البيانات وحمايتها ومراقبة الأداء وتخطيط التبعية والتنفـيذ التلقائي للإجراءات
املحددة م�سبقا من �أجل معاجلة احلاالت املكت�شفة �أو تغيري حالة الأنظمة ،خدمات الدعم
التقني وحتديدا �إدارة وتثبيت الربجميات احلا�سوبية و�أنظمة الربجميات واكت�شاف
امل�شاكل فـيها وفـي ال�شبكة و�إ�صالحها ،خدمات الدعم التقني لعتاد تقنية املعلومات
و�أنظمة الربجميات لل�شركات و�أمتتة عمليات تقنية املعلومات وعمليات ال�شركات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تانيوم �إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2100 :بويل �سرتيت� ،سويت� ،300إميريفـيل� ،سي ايه  ،94608الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144233 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات واملواد ال�صيدالنية والفـيتامينات واملعادن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اكتيفا�س غروب بي تي �سي اي ات�ش اف
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إي�سالندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ريكجا فـيكيورفـيجي 220 ،76-78هافنار فجورور� ،إي�سالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144483 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال التجارية �أو ال�صناعية ،الدعاية والإعالن� ،إدارة �أعمال� ،إدارة
الأعمال ،وظائف املكتب اجلمع بني جمموعة متنوعة من ال�سلع (با�ستثناء نقلها) ل�صالح
الآخرين (با�ستثناء نقلها) ،مما يتيح للعمالء عر�ض تلك الب�ضائع و�شرائها ب�سهولة ،قد
يتم توفـري هذه اخلدمات من خالل متاجر البيع بالتجزئة �أو منافذ البيع باجلملة �أو من خالل
�آالت البيع �أو كتالوجات الطلبات بالربيد �أو عن طريق الو�سائط الإلكرتونية ،خدمات البيع
بالتجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدالنية والبيطرية وال�صحية وامل�ستلزمات الطبية ،خدمات
البيع بالتجزئة للأدوية وم�ستح�ضرات التجميل واملواد اال�ستهالكية ،ا�ست�شارات تنظيم
الأعمال ،دعاية و�إعالن ،ت�سويق ،خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية والبيطرية
وال�صحية والإمدادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة اخلياط لال�ستثمار �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :آي رايز ،الدور � ،35ص.ب ،11245 :دبى ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144494 :
فـي الفئة  33من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الوي�سكي ،م�شروبات كحولية ما عدا البرية ،م�شروبات كحولية قبل خلطها ،بخالف التي
تعتمد ب�أ�سا�سها على البرية ،امل�شروبات الكحولية ما عدا البرية ،امل�ستح�ضرات الكحولية
لإعداد امل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جاي �أن جاي �إنرتبرايزز ،ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 69 :ديفكو بارك رود ،نورث هايفن� ،سي تي  ،06473الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/21 :
						
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144677 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج ال�سرطان ونظام التكييف ال�صيدالين املكون من م�ستح�ضرات
ت�ستخدم قبل زرع اخلاليا اجلذعية املكونة للدم لعالج الأمرا�ض الدموية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أديني فارما & بايوتك ا�س ايه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيا زوريغو  ،46لوغانو� ،6900 ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
حــــق الأولويـــــــــة ( :رقم الأولوية - 216,844/90 :تاريخ الأولوية - 2020/9/28 :بلد
الأولوية :الواليات املتحدة الأمريكية )
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144760 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات �صاحلة جلميع الت�ضاري�س ،الكارتينج ،الدراجات النارية ،الدراجات �أحادية التوازن
الذاتي ،الدراجات البخارية الكهربائية ذات العجلتني ذات التوازن الذاتي� ،سيارة كهربائية،
�سكوتر التوازن الذاتي ،الدراجات الهوائية ،القاطرات� ،سيارات الدراجية ،عربات الأطفال،
مزلقة (مركبات)� ،أنابيب داخلية للإطارات الهوائية (الإطارات)� ،أجهزة مكافحة ال�سرقة
للمركبات� ،ستائر ال�شم�س مهي�أة لل�سيارات ،الرتكيبات الكهربائية امل�ضادة ل�سرقة املركبات،
مركبات التحكم عن بعد ،بخالف الألعاب ،دراجات الدفع (املركبات) ،الإطارات ،دراجات
ترابية ،دراجات بخارية تعمل بالكهرباء �أجزاء هيكلية للمركبة الأر�ضية للدراجات البخارية
الكهربائية �آلية ،تعمل بالطاقة الكهربائية ،ذاتية الدفع ،ذاتية التوازن ،تنقل �شخ�صي
بعجالت ،جهاز نقل� ،أجزا�ؤها وملحقاتها دراجات هوائية ( )seatsمقاعد دراجات .حوامل
الهواتف املحمولة مهي�أة خ�صي�صا لال�ستخدام فـي املركبات ،الدراجات البخارية والأجزاء
الهيكلية اخلا�صة بها� ،سرج دراجة نارية ،مقاعد الدراجات النارية� ،سكوتر دفع للأطفال .
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ناينبوت (بكني) تيك كو ،ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب بي  ،201بي  ،202بي  6بلدجن جوجنواجنهون دوجن�شينج
تيكنولوجي بارك ( نورث ترييتوري) ،رقم � ،66شي�شاوكو رود،
هايديان دي�ست ،.بكني ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144771 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدراجات الهوائية ،مركبات �صاحلة جلميع الت�ضاري�س ،الكارتينج ،الدراجات النارية،
الدراجات �أحادية التوازن الذاتي ،الدراجات البخارية الكهربائية ذات العجلتني ذات
التوازن الذاتي� ،سيارة كهربائية� ،سكوتر التوازن الذاتي ،الدراجات الهوائية ،القاطرات،
�سيارات الدراجية ،عربات الأطفال ،مزلقة (مركبات)� ،أنابيب داخلية للإطارات الهوائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة ناينبوت (بكني) تيك كو ،.ال تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب بي  ،201بي  ،202بي  6بلدجن جوجنواجنهون دوجن�شينج
تيكنولوجي بارك ( نورث ترييتوري) ،رقم � ،66شي�شاوكو رود،
هايديان دي�ست ،بكني ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/31 :
						
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144837 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات نقع الغ�سيل والكي ،م�ستح�ضرات التبيي�ض واملواد الأخرى امل�ستخدمة فـي
الغ�سيل ،م�ستح�ضرات التنظيف والتلميع واجللي والك�شط ،ال�صابون ،العطور والزيوت
الأ�سا�سية وم�ستح�ضرات التجميل وم�ستح�ضرات ال�شعر ،معاجني ،م�ستح�ضرات ق�صر
الأقم�شة لغ�سيل املالب�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة فخرالدين للتجارة العامة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،1299 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144918 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التجميل و�أدوات الزينة غري الدوائية ،معاجني غري طبية ،م�ستح�ضرات
جتميلية لال�ستحمام ،م�ستح�ضرات م�ستخدمة فـي �صناعة العطور والزيوت الأ�سا�سية.
م�ستح�ضرات التبيي�ض واملواد الأخرى ال�ستخدامات الغ�سيل ،م�ستح�ضرات التنظيف
والتلميع واجللي والك�شط ،قا�صر للغ�سيل والكي ،ماء معطر ،م�ستح�ضرات نقع الغ�سيل
والكي ،زيوت عطرية ،م�ستح�ضرات تنظيف ،زيوت لغايات التجميل ،زيوت لأغرا�ض الزينة،
غ�سوالت لو�شن لأغرا�ض التجميل ،العطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صالح حممد �صالح الزرعوين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيال  ،36منطقة الرمثا ،ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144919 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التجميل و�أدوات الزينة غري الدوائية ،معاجني غري طبية فـي �صناعة
العطور والزيوت الأ�سا�سية .م�ستح�ضرات التبيي�ض واملواد الأخرى ال�ستخدامات الغ�سيل،
م�ستح�ضرات جتميلية لال�ستحمام ،م�ستح�ضرات التنظيف والتلميع واجللي والك�شط،
م�ستح�ضرات جتميل ،م�ستح�ضرات تنظيف ،م�ستح�ضرات جتميل للعناية بالب�شرة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صالح حممد �صالح الزرعوين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيال  ،36منطقة الرمثا ،ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144920 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات التجميل و�أدوات الزينة غري الدوائية ،معاجني غري طبية ،م�ستح�ضرات
جتميلية لال�ستحمام ،م�ستح�ضرات م�ستخدمة فـي �صناعة العطور والزيوت الأ�سا�سية.
م�ستح�ضرات التبيي�ض واملواد الأخرى ال�ستخدامات الغ�سيل ،م�ستح�ضرات التنظيف
والتلميع واجللي والك�شط ،قا�صر للغ�سيل والكي ،ماء معطر ،م�ستح�ضرات نقع الغ�سيل
والكي ،زيوت عطرية ،م�ستح�ضرات تنظيف ،زيوت لغايات التجميل ،زيوت لأغرا�ض الزينة،
غ�سوالت لو�شن لأغرا�ض التجميل ،العطور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :صالح حممد �صالح الزرعوين
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :فـيال  ،36منطقة الرمثا ،ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/5 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144971 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لال�ستعمال الب�شري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوفارت�س ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4002 :بازل� ,سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/7 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145084 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ست�شارات �إدارة الأعمال ،و�سائط االت�صال (عر�ض الب�ضائع فـي) لأغرا�ض البيع بالتجزئة،
و�إدارة املوارد الب�شرية ،تعيني املوظفـني ،ا�ست�شارات الأعمال املهنية .خدمات ا�ست�شارية
فـيما يتعلق با�سرتاتيجيات العمل ،ا�ست�شارات الأعمال فـي جمال �شبكات الأعمال ،تنظيم
املعار�ض والفعاليات لأغرا�ض جتارية �أو دعائية ،تنظيم املعار�ض.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا اونالني نتووركينغ هاب م.د.م�.س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وحدة رقم 1308 :جمريا باي تاور اك�س � 2أر�ض رقم :جي ال تي -
بي ات�ش2-اك�س �2أي �أبراج بحريات جمريا دبي ,الإمارات العربية
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145229 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأدوية وامل�ستح�ضرات الطبية ،املواد الغذائية واملواد املكيفة لال�ستخدام الطبي ،املكمالت
الغذائية للب�شر ،مكمالت غذائية ،م�ستح�ضرات �صحية ،معاجني العناية بالأ�سنان الطبية،
معاجلات طبية ،الفـيتامينات وم�ستح�ضرات الفـيتامينات ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية
لتعديل املناعة ،الفـيتامينات ،حلوى للأغرا�ض الطبية� ،أقرا�ص دواء لغايات �صيدالنية،
�شراب ال�سعال الطبي ،م�ستخل�صات ع�شبية للأغرا�ض الطبية� ،أقرا�ص دواء لغايات
�صيدالنية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واملارك� ،إيه�.إ�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جمهورية الت�شيك
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أولدري�شوفـي�س � ،44سي زد 73961-ترينيك ،جمهورية الت�شيك
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145231 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أدوية للأغرا�ض الب�شرية ،املنتجات وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية� ،أغذية احلمية املالئمة
للأغرا�ض الطبية ،املكمالت الغذائية الإنزميية ،مكمالت غذائية بروتينية ،املكمالت
الغذائية ،م�ستح�ضرات �صحية ،جل م�ساج للأغرا�ض الطبية ،الل�صقات الطبية ،املراهم
للأغرا�ض ال�صيدالنية ،الكمادات ،امل�ستح�ضرات اخلا�صة امل�سالك البولية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واملارك� ،إيه� .إ�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جمهورية الت�شيك
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أولدري�شوفـي�س � ،44سي زد 73961-ترينيك ،جمهورية الت�شيك
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145233 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية وامل�ستح�ضرات الطبية ،املواد الغذائية واملواد املكيفة لال�ستخدام
الطبي ،املكمالت الغذائية للب�شر ،مكمالت غذائية ،م�ستح�ضرات �صحية معاجلات طبية
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية وامل�ستح�ضرات لعالج الدوايل ،املواد الهالمية وامل�ستح�ضرات
والكرميات لعالج الدوايل ،الكرميات الطبية واملواد الهالمية للعناية بالقدمني ،امل�ستح�ضرات
ال�صيدالنية لرعاية القدمني ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج اال�ضطرابات االلتهابية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واملارك� ،إيه� .إ�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جمهورية الت�شيك
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أولدري�شوفـي�س � ،44سي زد 73961-ترينيك ،جمهورية الت�شيك
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145235 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الأدوية للأغرا�ض الب�شرية ،املنتجات وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية� ،أغذية احلمية املالئمة
للأغرا�ض الطبية ،املكمالت الغذائية الإنزميية ،مكمالت غذائية بروتينية ،املكمالت
الغذائية ،م�ستح�ضرات �صحية جل م�ساج للأغرا�ض الطبية ،الل�صقات الطبية املراهم
للأغرا�ض ال�صيدالنية ،الكمادات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واملارك� ،إيه�.إ�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جمهورية الت�شيك
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أولدري�شوفـي�س � ،44سي زد 73961-ترينيك ،جمهورية الت�شيك
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145298 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل ،املعلومات واخلطوط التوجيهية الإلكرتونية
القابلة للتنزيل والكتب الإلكرتونية والأدلة الإلكرتونية والربجميات وبرامج الربجميات
احلا�سوبية والتطبيقات والأقرا�ص املدجمة والأقرا�ص الفـيديوية الرقمية ،برجميات
احلا�سوب امل�سجلة ،الأجهزة والأدوات العلمية وامل�ساحية و�أجهزة و�أدوات الت�صوير
الفوتوغرافـي وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن والتعليم� ،أجهزة
ت�سجيل �أو �إر�سال �أو ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل،
�آالت حا�سبة ومعدات معاجلة البيانات واحلوا�سيب ،برجميات التطبيقات احلا�سوبية
للهواتف النقالة وم�شغالت الو�سائط املحمولة واحلوا�سيب املحمولة باليد والأجهزة
النقالة ذات ال�صلة ،الربجميات احلا�سوبية وبرجميات التطبيقات احلا�سوبية النقالة
للهواتف النقالة وم�شغالت الو�سائط املحمولة واحلوا�سيب املحمولة باليد والأجهزة
النقالة ذات ال�صلة وحتديدا الربجميات التي تتيح للم�ستخدمني البحث عن عقارات
�سكنية وجتارية وربطهم مع امل�ضيفـني ،برجميات التطبيقات احلا�سوبية للهواتف النقالة
وم�شغالت الو�سائط املحمولة واحلوا�سيب املحمولة باليد والأجهزة النقالة ذات ال�صلة
وحتديدا الربجميات للت�سهيل للغري بيع ال�سلع واخلدمات عرب �شبكة حا�سوبية وتوفـري
الإفادات الراجعة والت�صنيفات التقييمية عن �سلع وخدمات البائعني وقيمة و�أ�سعار هذه
ال�سلع واخلدمات و�أداء امل�شرتين والبائعني وكامل التجربة التجارية ذات ال�صلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بيوت ويب ببلي�شينج منطقة حرة ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب رقم  ،511مبنى رقم  ،3حي دبي للت�صميم ،دبي ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/20 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145440 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية ،م�ستح�ضرات �صيدلية وبيطرية ،م�ستح�ضرات �صحية لأغرا�ض
طبية ،مواد و�أغذية حمية معدة لال�ستعمال الطبي �أو البيطري ،طعام الأطفال الر�ضع،
مكمالت حمية غذائية للإن�سان واحليوان ،ل�صوق ،مواد ت�ضميد ،مواد ح�شو الأ�سنان� ،شمع
طب الأ�سنان ،مطهرات ،مبيدات الفطريات ،م�ستح�ضرات ومواد �صيدالنية ،م�ستح�ضرات
مو�ضعية لت�سكني الآالم.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مينثوالمت املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :ا�ستكلندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :تريكور �سويت,الطابق الرابع50,مارك لني,لندن,اي �سي  3ار 7كيو
ار ومقرها الرئي�سي فـي 1جادة ريدوود ،بيل بارك كامب�س ،اي�ست
كيلربايد جي5 ،74بي �إي� ,سكوتالند
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145514 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أعواد ثقاب� ،أكيا�س تبغ ،مر�شحات فالتر� ,سجائر ،قداحات مدخنني،
تبغ م�ضغ� ،سيجار� ،آالت حتمل فـي اجليب للف ال�سجائر ،ورق �سجائر،
�سيجاريلو �سيجار رفـيع ,مما�سك لأعواد الثقاب� ،أوعية تبغ ،ال�سجائر
الإلكرتونية ،التبغ ،التبغ اخلام �أو امل�صنع ،التبغ املعد للف ال�سجائر يدويا ،تبغ الغاليني،
منتجات التبغ ،بدائل التبغ (لغايات غري طبية) ،والعات �سجائر ،والعات �سيجار� ،أدوات املدخنني،
�أنابيب ال�سجائر� ،أدوات حممولة باجليب للف ال�سجائر ،الآالت املحمولة باليد لإدخال التبغ
فـي الأنابيب الورقية ،ال�سوائل املعدة لل�سجائر الإلكرتونية ،منتجات التبغ لغر�ض ت�سخينها،
�سجائر حتتوي على بدائل تبغ لي�ست لغايات طبية� ،سجائر� ،أع�شاب للتدخني.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سي تي بي ايه تي انرتنا�شيونال كو.ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق  ،29اك�سفورد هاو�س ،تايكوو بالي�س 979 ،كينغز رود ،ايالند
اي�ست هونغ كونغ ,ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145515 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية وحتديدا م�ضادات العدوى وم�ضادات الفـريو�سات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مريك �شارب اند دوم كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان مريك درايف ،وايتهاو�س �ستاي�شن ،نيو جر�سي  ،08889الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

-176-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1406

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145516 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ؤ�شرات الكمية ،تطبيقات قابلة للتنزيل لال�ستخدام مع الأجهزة املحمولة لإدارة املعلومات
املتعلقة بالعالج ال�شفائي ملر�ض الت�صلب اللويحي املتعدد وبتتبع الفحو�صات واملواعيد
الطبيـ ــة وبجدولة الر�ســائل التذكيـ ــرية لالمتث ــال لتو�صيات العالج الدوائي ولتوفـري
املعلومات ال�صحية فـي جمال الت�صلب اللويحي املتعدد� ،أجهزة معاجلة البيانات� ،أجهزة
ت�سجيل الزمن� ،أجهزة ملحقة باحلا�سوب ،برجميات حا�سوب م�سجلة� ،أجهزة بينية لأجهزة
احلا�سوب ،معاجلات بيانات �صغرية ،قارئات معدات معاجلة بيانات ،ما�سحات معدات معاجلة
بيانات� ،أجهزة �إر�سال �إ�شارات �إلكرتونية ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوفارت�س ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4002 :بازل� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145517 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم برامج حا�سوبية ،خدمات الربجميات كخدمة التي تت�ضمن برجميات لإدارة
املعلومات املتعلقة بعالج ملر�ض الت�صلب اللويحي املتعدد ،وحتديدا برجميات مقدمي
الرعاية ال�صحية للو�صول �إلى املعلومات والبيانات وحتليلها وتوفـري املعلومات والعالج
للمر�ضى ،حتديث برامج حا�سوب� ،صيانة برامج حا�سوب� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة
الإنرتنت للآخرين ،تفعيل مواقع الإنرتنت ،حتميل برامج حا�سوبية ،متثيل الرقمي
للوثائق م�سح.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوفارت�س ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4002 :بازل� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145518 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أدوية للأغرا�ض الب�شرية ،م�ستح�ضرات �صيدالنية ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لال�ستعمال
الب�شري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوفارت�س ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4002 :بازل� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145540 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة �إر�سال �إ�شارات �إلكرتونية ،تطبيقات قابلة للتنزيل لال�ستخدام مع الأجهزة املحمولة
لإدارة املعلومات املتعلقة بالعالج ال�شفائي ملر�ض الت�صلب اللويحي املتعدد وبتتبع
الفحو�صات واملواعيد الطبية وبجدولة الر�سائل التذكريية لالمتثال لتو�صيات العالج
الدوائي ولتوفـري املعلومات ال�صحية فـي جمال الت�صلب اللويحي املتعدد ،م�ؤ�شرات الكمية،
�أجهزة ت�سجيل الزمن� ،أجهزة ملحقة باحلا�سوب ،برجميات حا�سوب م�سجلة ،معاجلات
بيانات �صغرية ،قارئات معدات معاجلة بيانات ،ما�سحات معدات معاجلة بيانات ،برامج
حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل� ،أجهزة بينية لأجهزة احلا�سوب� ،أجهزة معاجلة البيانات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوفارت�س ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4002 :بازل� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145541 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم برامج حا�سوبية ،خدمات الربجميات كخدمة التي تت�ضمن برجميات لإدارة املعلومات
املتعلقة بعالج ملر�ض الت�صلب اللويحي املتعدد ،وحتديدا برجميات مقدمي الرعاية
ال�صحية للو�صول �إىل املعلومات والبيانات وحتليلها وتوفـري املعلومات والعالج للمر�ضى،
حتديث برامج حا�سوب� ،صيانة برامج حا�سوب� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة الإنرتنت
للآخرين ،تفعيل مواقع الإنرتنت ،متثيل الرقمي للوثائق م�سح ،حتميل برامج حا�سوبية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوفارت�س ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4002 :بازل� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145543 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العالج ،خدمات العيادات الطبية ،اخلدمات الطبية وتوفـري املعلومات عن تلك
اخلدمات ،الرعاية ال�صحية ،امل�ساعدة الطبية ،الن�صائح ال�صيدالنية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوفارت�س ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4002 :بازل� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145554 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لال�ستعمال الب�شري� ،أدوية للأغرا�ض
الب�شرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوفارت�س ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4002 :بازل� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145703 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�صميم برامج حا�سوبية ،خدمات الربجميات كخدمة التي تت�ضمن برجميات لإدارة
املعلومات املتعلقة بعالج ملر�ض الت�صلب اللويحي املتعدد ،وحتديدا برجميات مقدمي
الرعاية ال�صحية للو�صول �إلى املعلومات والبيانات وحتليلها وتوفـري املعلومات والعالج
للمر�ضى ،حتديث برامج حا�سوب� ،صيانة برامج حا�سوب� ،إن�شاء و�صيانة املواقع على �شبكة
الإنرتنت للآخرين ،تفعيل مواقع الإنرتنت ،حتميل برامج حا�سوبية ،متثيل الرقمي
للوثائق م�سح.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوفارت�س ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4002 :بازل� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/29 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
-181-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1406

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145704 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة �إر�سال �إ�شارات �إلكرتونية ،م�ؤ�شرات الكمية ،تطبيقات قابلة للتنزيل لال�ستخدام مع
الأجهزة املحمولة لإدارة املعلومات املتعلقة بالعالج ال�شفائي ملر�ض الت�صلب اللويحي املتعدد
وبتتبع الفحو�صات واملواعيد الطبية وبجدولة الر�سائل التذكريية لالمتثال لتو�صيات
العالج الدوائي ولتوفـري املعلومات ال�صحية فـي جمال الت�صلب اللويحي املتعدد� ،أجهزة
معاجلة البيانات� ،أجهزة ت�سجيل الزمن� ،أجهزة ملحقة باحلا�سوب ،برجميات حا�سوب
م�سجلة� ،أجهزة بينية لأجهزة احلا�سوب ،معاجلات بيانات �صغرية ،قارئات معدات معاجلة
بيانات ،ما�سحات معدات ،معاجلة بيانات ،برامج حا�سوب برجميات قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوفارت�س ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4002 :بازل� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145705 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات العيادات الطبية ،اخلدمات الطبية وتوفـري املعلومات عن تلك اخلدمات ،الرعاية
ال�صحية ،امل�ساعدة الطبية ،الن�صائح ال�صيدالنية ،خدمات العالج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوفارت�س ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4002 :بازل� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/6 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145730 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية ،الأدوية وامل�ستح�ضرات الطبية ،املواد الغذائية واملواد املكيفة
لال�ستخدام الطبي ،املكمالت الغذائية للب�شر ،مكمالت غذائية ،م�ستح�ضرات �صحية،
معاجني العالج ،املنتجات وامل�ستح�ضرات ال�صيدالنية للوقاية من �أمرا�ض اجلهاز التنف�سي
وعالجها ،بخاخات الأنف للأغرا�ض الطبية ،بخاخات عالج احللق ،بخاخات الأنف املزيلة
لالحتقان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واملارك� ،إيه� .إ�س
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جمهورية الت�شيك
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أولدري�شوفـي�س � ،44سي زد 73961-ترينيك ،جمهورية الت�شيك
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145798 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التموين بالطعام وال�شراب ،التموين بالطعام وال�شراب ،خدمات الفنادق ،خدمات الفنادق
ال�صغرية (املوتيالت) ،احلجز فـي الفنادق ،ت�أجري الكرا�سي واملوائد وبيا�ضات املوائد
والأواين الزجاجية ،ت�أجري غرف االجتماعات ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،حجز �أماكن
الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات املطاعم ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي
الوجبات اخلفـيفة ،ت�أجري �أماكن الإقامة امل�ؤقتة  ،خدمات الفنادق ،خدمات املطاعم ،احلجز
فـي الفنادق ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة،
حجز �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات الفنادق ال�صغرية املوتيالت ،ت�أجري الكرا�سي واملوائد
وبيا�ضات املوائد والأواين الزجاجية ،ت�أجري غرف االجتماعات.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ماريوت ورلدوايد كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 10400 :فـرينوود رود ،بيثي�سدا ،ماريالند  ,20817الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
حــــق الأولويـــــــــة ( :رقم الأولوية - 81977 :تاريخ الأولوية - 2020/12/16 :بلد
الأولوية :جامايكا)

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145799 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات ت�أجري العقارات ،ت�أجري العقارات ،ت�أجري ال�شقق ،خدمات وكاالت العقارات� ،إدارة
العقارات ،خدمات وكاالت العقارات� ،إدارة العقارات ،ت�أجري ال�شقق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ماريوت ورلدوايد كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 10400 :فـرينوود رود ،بيثي�سدا ،ماريالند  ,20817الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
حــــق الأولويـــــــــة ( :رقم الأولوية - 81977 :تاريخ الأولوية - 2020/11/16 :بلد
الأولوية :جامايكا )
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145800 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن (دعاية و�إعالن� ،إدارة �أعمال الفنادق ،ت�سويق)� ،إدارة �أعمال الفنادق ،ت�سويق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ماريوت ورلدوايد كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 10400 :فـرينوود رود ،بيثي�سدا ،ماريالند  ,20817الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
حــــق الأولويـــــــــة ( :رقم الأولوية - 81977 :تاريخ الأولوية - 2020/11/16 :بلد
الأولوية :جامايكا )
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146052 :
فـي الفئة  33من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�شروبات مقطرة ،امل�شروبات الكحولية ما عدا البرية ،امل�ستح�ضرات الكحولية لإعداد
امل�شروبات ،الوي�سكي ،كوكتيالت ،م�شروبات مه�ضمة كحول وم�شروبات روحية ،م�شروبات
كحولية ،وي�سكي ،مواد مركزة كحولية ،خال�صات كحولية ،م�شروبات كحولية ما عدا
البرية ،م�شروبات كحولية حتتوي على فواكه ،م�شروبات كحولية قبل خلطها ،بخالف
التي تعتمد ب�أ�سا�سها على البرية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�شاتهام �إميبورت�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 245 :فـيفث �أفنيو� ،سويت  ،1402نيويورك ،ان واي  ،10016الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146988 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية ،امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية واملواد امل�ستخدمة فـي عالج الأمرا�ض
واال�ضطرابات املتعلقة بالأورام� ،أدوية للأغرا�ض الب�شرية ،م�ستح�ضرات كيميائية لغايات
طبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سيكيورا بيو ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1995 :فـيلدج �سنرت �سريكل� ،سويت  128ال�س فـيجا�س ،نيفادا ،89134
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141340 :
فـي الفئة  11من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة الطبخ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كاليرب براند�س م.م.ح
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مبنى اخلدمات ،اجلزيرة احلمراء ،منطقة راكز للأعمال ،منطقة
حرة ،ر�أ�س اخليمة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141341 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عطور (زيوت عطرية) ،عطر بايدن ،بل�سم عدا امل�ستخدم لغايات طبية ،م�ستح�ضرات
جتميلية لال�ستحمام ،رذاذات لإنعا�ش رائحة الفم� ،أ�شرطة لإنعا�ش رائحة الفم ،قطع من
�صابون الزينة ،زيوت عطرية من خ�شب الأرز ،زيوت عطرية من الكباد ،حليب منظف
لأغرا�ض الزينة� ،أقم�شة م�شربة مبنظف لغر�ض التنظيف ،م�ستح�ضرات جتميل ،كرميات
جتميلية ،كرميات لتبيي�ض الب�شرة ،منظفات �أ�سنان� ،صابون لإزالة الروائح الكريهة،
مزيالت الروائح الكريهة لال�ستخدام الب�شري �أو للحيوانات ،مزيالت �شعر ،م�ستح�ضرات
�إزالة ال�شعر ،ديامانتني (مادة �سحج) �سنفرة� ،صابون مطهر ،م�ستح�ضرات دو�ش لأغرا�ض
ال�صحة ال�شخ�صية �أو لإزالة الروائح الكريهة (مواد تواليت) ،ماء الكولونيا ،خال�صات
�أثريية ،زيوت عطرية ،زيوت �أثريية ،خال�صات زهور (عطور) ،م�ستح�ضرات جتميل،
م�ستح�ضرات جتميل احلواجب ،م�ستح�ضرات تبخري (عطور) ،مواد دهنية لأغرا�ض
التجميل ،ملمع للغ�سيل والكي ،غ�سوالت (لو�شن) لل�شعر ،رذاذ (�سرباي) لل�شعر ،بخور،
زيت اليا�سمني ،ماء جافـيل ،زيت اخلوارزمي ،ماء اخلوارزمي ،دهن العود ،مناديل ورقية
م�شربة بغ�سوالت (لو�شن) جتميلية� ،صابون طبي ،زيوت �إزالة الدهون ،عطور ،زيت الورد،
كرميات تنظيف الب�شرة� ،صابون مطهر� ،صابون طبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �أبجد للعطور
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :كويتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمافظة حويل ،منطقة ال�ساملية ،ق  ،2ق�سيمة � ،007101شارع �سامل
املبارك ،جممع ال�سيمفوين ،دور  1م ،حمل رقم  ،35الكويت
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/2 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141472 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املنتجعات وحتديدا توفـري العالجات اخلا�صة بالوجه وال�شعر والب�شرة واجل�سم
وخدمات العناية ب�أظافر اليدين والقدمني وخدمات التدليك (امل�ساج) وخدمات �إزالة
ال�شعر الزائد بوا�سطة ال�شمع وخدمات �صالونات التجميل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ماريوت وورلدوايد كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 10400 :فـرينوود ،رود بيت�سدا مرالند  ،20817الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141473 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املراقبة ،مراقبة الأنظمة احلا�سوبية و�أنظمة املراقبة ال�صناعية والأجهزة امل�شبكة
لأهداف �أمنية ،مراقبة وتتبع نقاط ال�ضعف وامل�شاكل الأمنية فـي منتجات الربجميات
احلا�سوبية وال�شبكات احلا�سوبية ،خدمات التحقيق ،التحقيق فـي املخاطر الأمنية فـي
الأنظمة احلا�سوبية و�أنظمة املراقبة ال�صناعية والأجهزة امل�شبكة لأهداف �أمنية ،التحقيق
فـي نقاط ال�ضعف الأمنية وامل�شاكل فـي الأنظمة احلا�سوبية و�أنظمة املراقبة ال�صناعية
والأجهزة امل�شبكة لأهداف �أمنية ،خدمات فريق اال�ستجابة ال�سريعة للحاالت الطارئة
اخلا�صة باحلوا�سيب وحتديدا مراقبة وتتبع والتحقيق فـي نقاط ال�ضعف وامل�شاكل الأمنية
فـي منتجات الربجميات احلا�سوبية وال�شبكات احلا�سوبية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دراغو�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1745 :دور�سي رود� ،سويت ار ،هانوفر ام دي  ،21076الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141474 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الربجميات كخدمة ،خدمات املن�صات كخدمة ،خدمات الربجميات كخدمة
املت�ضمنة برجميات الأمن ال�سيبرياين ،خدمات املن�صات كخدمة املت�ضمنة برجميات الأمن
ال�سيبرياين ،برجميات غري قابلة للتنزيل لتوفـري �أمن ال�شبكة والإنرتنت واحلا�سوب،
برجميات غري قابلة للتنزيل لال�ستخدام فـي �إدارة ور�صد وتقييم وحت�سني و�صيانة
وا�سرتجاع ومراقبة وحتليل و�أمن والتحقيق فـي الأنظمة احلا�سوبية و�أنظمة التحكم
ال�صناعي والأجهزة امل�شبكة ،برجميات غري قابلة للتنزيل لأمن احلا�سوب و�أمن الإنرتنت
و�أمن ال�شبكة ومراقبة الأمن وحتديد �أ�صول ال�شبكة والك�شف عن املخاطر وذكاء املخاطر
والتكامل الأمني وهند�سة ال�شبكة وتقنية الت�شفـري وتقنية امل�صادقة والك�شف عن حاالت
الت�سلل وتفاديها ومعاجلة حوادث الأمن واخللل وتقييم الثغرات فـي �أمن احلا�سوب
وحتديد املخاطر ذات الأولوية والتخفـيف من املخاطر ومعاجلتها ،برجميات غري قابلة
للتنزيل لت�شفـري املعلومات والبيانات الإلكرتونية والرقمية وامل�صادقة عليها ،برجميات
غري قابلة للتنزيل لأمن الهوية ،برجميات غري قابلة للتنزيل للم�صادقة و�أمن معلومات
�إدارة الهوية ،برجميات غري قابلة للتنزيل لأمتتة عملية امل�صادقة على الهوية با�ستخدام
قواعد البيانات القائمة واملرتبطة ب�إ�صدار و�إدارة ال�شهادات الرقمية امل�ستخدمة للم�صادقة
على �أو ت�شفـري االت�صاالت الرقمية �أو امل�صادقة على توقيع رقمي فـي معاملة �إلكرتونية
�أو ات�صال �إلكرتوين على الإنرتنت وغريها من ال�شبكات احلا�سوبية ،برجميات غري قابلة
للتنزيل لتوفـري حتليالت البيانات وحتليالت الأعمال وذكاء الأعمال وجلمع البيانات
وحتليلها ،توفـري بوابة مبا�شرة (ان-الين) لال�ستخدام فـي �إدارة ور�صد وتقييم وحت�سني
و�صيانة وا�سرتجاع ومراقبة وحتليل و�أمن والتحقيق فـي الأنظمة احلا�سوبية و�أنظمة
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التحكم ال�صناعي والأجهزة امل�شبكة ،توفـري بوابة مبا�شرة (ان-الين) لأمن احلا�سوب و�أمن
الإنرتنت و�أمن ال�شبكة ومراقبة الأمن وحتديد �أ�صول ال�شبكة والك�شف عن املخاطر وذكاء
املخاطر والتكامل الأمني وهند�سة ال�شبكة وتقنية الت�شفـري وتقنية امل�صادقة والك�شف عن
حاالت الت�سلل وتفاديها ومعاجلة حوادث الأمن واخللل ،التخزين الإلكرتوين للبيانات،
خدمات اال�ست�شارات فـي تكنولوجيا املعلومات ،خدمات اال�ست�شارات فـي جمال الأمن
ال�سيبرياين ،خدمات اال�ست�شارات فـي جمال �إدارة ور�صد وتقييم ومراقبة وحتليل و�أمن
والتحقيق فـي الأنظمة احلا�سوبية و�أنظمة التحكم ال�صناعي والأجهزة امل�شبكة ،توفـري
املعلومات فـي جمال ت�شفـري البيانات الإلكرتونية والرقمية وامل�صادقة عليها ،امل�صادقة
على ال�شهادات الرقمية و�إ�صدارها والتحقق من �صحتها� ،إ�صدار و�إدارة ال�شهادات الرقمية
للم�صادقة على �أو ت�شفـري ات�صال رقمي �أو امل�صادقة على توقيع رقمي فـي معاملة �إلكرتونية
�أو ات�صال �إلكرتوين على الإنرتنت �أو غريها من ال�شبكات احلا�سوبية ،ت�صميم الربجميات
وتطويرها وتثبيتها وت�صميمها ح�سب الطلب ،ت�صميم �أنظمة الأمن ال�سيبرياين
وتطويرها ،خدمات التطوير والت�صميم والتطبيق واالختبار والتحليل وخدمات
اال�ست�شارات فـي جمال �أنظمة الأمن والولوج وال�سماح بالولوج وامل�صادقة والت�شفـري
وحتديد الهوية للحوا�سيب والعتاد احلا�سوب وال�شبكات احلا�سوبية ،حتديث الربجميات
احلا�سوبية ،خدمات ت�شخي�ص احلوا�سيب ،خدمات الدعم التقني ،خدمات الدعم التقني
على �شكل مراقبة م�شاكل الأمن ال�سيبرياين وك�شفها وت�شخي�صها وت�صحيحها والتخفـيف
منها وحلها ،خدمات الدعم التقني على �شكل مراجعة الهند�سة وتقييمات نقاط ال�ضعف
واختبارات الأجهزة والتطبيقات واختبارات اخرتاق ال�شبكة والبحث عن املخاطر فـي
الأنظمة احلا�سوبية و�أنظمة املراقبة ال�صناعية والأجهزة امل�شبكة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دراغو�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1745 :دور�سي رود� ،سويت ار ،هانوفر ام دي  ،21076الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141475 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات التعليمية ،اخلدمات التعليمية فـي جمال الأمن ال�سيبرياين ،خدمات التدريب
فـي جمال الأمن ال�سيبرياين ،توفـري املن�شورات التعليمية واملقاالت والبيانات والتقارير
الر�سمية وموجزات احللول والتقارير و�أوراق البيانات فـي جمال الأمن ال�سيرباين املبا�شرة
وغري قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دراغو�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1745 :دور�سي رود� ،سويت ار ،هانوفر ام دي  ،21076الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141476 :
فـي الفئة  45من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املراقبة ،مراقبة الأنظمة احلا�سوبية و�أنظمة املراقبة ال�صناعية والأجهزة امل�شبكة
لأهداف �أمنية ،مراقبة وتتبع نقاط ال�ضعف وامل�شاكل الأمنية فـي منتجات الربجميات
احلا�سوبية وال�شبكات احلا�سوبية ،خدمات التحقيق ،التحقيق فـي املخاطر الأمنية فـي
الأنظمة احلا�سوبية و�أنظمة املراقبة ال�صناعية والأجهزة امل�شبكة لأهداف �أمنية ،التحقيق
فـي نقاط ال�ضعف الأمنية وامل�شاكل فـي الأنظمة احلا�سوبية و�أنظمة املراقبة ال�صناعية
والأجهزة امل�شبكة لأهداف �أمنية ،خدمات فريق اال�ستجابة ال�سريعة للحاالت الطارئة
اخلا�صة باحلوا�سيب وحتديدا مراقبة وتتبع والتحقيق فـي نقاط ال�ضعف وامل�شاكل الأمنية
فـي منتجات الربجميات احلا�سوبية وال�شبكات احلا�سوبية.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دراغو�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1745 :دور�سي رود� ،سويت ار ،هانوفر ام دي  ،21076الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141477 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الربجميات ،الربجميات القابلة للتنزيل وامل�سجلة ،برجميات الأمن ال�سيبرياين،
الربجميات القابلة للتنزيل وامل�سجلة لتوفـري �أمن ال�شبكة والإنرتنت واحلا�سوب،
الربجميات القابلة للتنزيل وامل�سجلة ال�ستخدامها فـي �إدارة الأنظمة احلا�سوبية
و�أنظمة التحكم ال�صناعي والأجهزة امل�شبكة ومراقبتها وتقييمها وحت�سينها و�صيانتها
وا�سرتجاعها والتحكم بها وحتليلها والتحقيق فـيها و�أمنها ،الربجميات القابلة للتنزيل
وامل�سجلة لأمن احلا�سوب و�أمن الإنرتنت و�أمن ال�شبكة ومراقبة الأمن وحتديد �أ�صول
ال�شبكة والك�شف عن املخاطر وذكاء املخاطر والتكامل الأمني وهند�سة ال�شبكة وتقنية
الت�شفـري وتقنية امل�صادقة والك�شف عن حاالت الت�سلل وتفاديها ومعاجلة حوادث الأمن
واخللل وتقييم الثغرات فـي �أمن احلا�سوب وحتديد املخاطر ذات الأولوية والتخفـيف من
املخاطر ومعاجلتها ،الربجميات القابلة للتنزيل وامل�سجلة لت�شفـري املعلومات والبيانات
الإلكرتونية والرقمية وامل�صادقة عليها ،الربجميات احلا�سوبية القابلة للتنزيل وامل�سجلة
لأمن الهوية ،الربجميات القابلة للتنزيل وامل�سجلة للم�صادقة و�أمن معلومات �إدارة الهوية،
الربجميات القابلة للتنزيل وامل�سجلة لأمتتة عملية امل�صادقة على الهوية با�ستخدام قواعد
البيانات القائمة واملرتبطة ب�إ�صدار و�إدارة ال�شهادات الرقمية امل�ستخدمة للم�صادقة على �أو
ت�شفـري االت�صاالت الرقمية �أو امل�صادقة على توقيع رقمي فـي معاملة �إلكرتونية �أو ات�صال
�إلكرتوين على الإنرتنت وغريها من ال�شبكات احلا�سوبية ،الربجميات القابلة للتنزيل
وامل�سجلة لتوفـري حتليالت البيانات وحتليالت الأعمال وذكاء الأعمال وجلمع البيانات
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وحتليلها ،ملفات البيانات الإلكرتونية القابلة للتنزيل لأمن احلا�سوب و�أمن الإنرتنت
و�أمن ال�شبكة ومراقبة الأمن وحتديد �أ�صول ال�شبكة والك�شف عن املخاطر وذكاء املخاطر
التكامل الأمني وهند�سة ال�شبكة وتقنية الت�شفـري وتقنية امل�صادقة والك�شف عن حاالت
الت�سلل وتفاديها ومعاجلة حوادث الأمن واخللل ،العتاد احلا�سوبي ،عتاد �أجهزة اال�ست�شعار
الب�صري وال�صوري ،العتاد احلا�سوبي امل�ستخدم فـي �إدارة ور�صد وتقييم وحتليل و�أمن
والتحقيق فـي الأنظمة احلا�سوبية و�أنظمة التحكم ال�صناعي والأجهزة امل�شبكة� ،أجهزة
اال�ست�شعار امل�ستخدمة فـي �إدارة ور�صد وتقييم وحتليل و�أمن والتحقيق فـي الأنظمة
احلا�سوبية و�أنظمة التحكم ال�صناعي والأجهزة امل�شبكة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دراغو�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1745 :دور�سي رود� ،سويت ار ،هانوفر ام دي  ،21076الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141478 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الربجميات ،الربجميات القابلة للتنزيل وامل�سجلة ،برجميات الأمن ال�سيبرياين،
الربجميات القابلة للتنزيل وامل�سجلة لتوفـري �أمن ال�شبكة والإنرتنت واحلا�سوب،
الربجميات القابلة للتنزيل وامل�سجلة ال�ستخدامها فـي �إدارة الأنظمة احلا�سوبية
و�أنظمة التحكم ال�صناعي والأجهزة امل�شبكة ومراقبتها وتقييمها وحت�سينها و�صيانتها
وا�سرتجاعها والتحكم بها وحتليلها والتحقيق فـيها و�أمنها ،الربجميات القابلة للتنزيل
وامل�سجلة لأمن احلا�سوب و�أمن الإنرتنت و�أمن ال�شبكة ومراقبة الأمن وحتديد �أ�صول
ال�شبكة والك�شف عن املخاطر وذكاء املخاطر والتكامل الأمني وهند�سة ال�شبكة وتقنية
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الت�شفـري وتقنية امل�صادقة والك�شف عن حاالت الت�سلل وتفاديها ومعاجلة حوادث الأمن
واخللل وتقييم الثغرات فـي �أمن احلا�سوب وحتديد املخاطر ذات الأولوية والتخفـيف من
املخاطر ومعاجلتها ،الربجميات القابلة للتنزيل وامل�سجلة لت�شفـري املعلومات والبيانات
الإلكرتونية والرقمية وامل�صادقة عليها ،الربجميات احلا�سوبية القابلة للتنزيل وامل�سجلة
لأمن الهوية ،الربجميات القابلة للتنزيل وامل�سجلة للم�صادقة و�أمن معلومات �إدارة الهوية،
الربجميات القابلة للتنزيل وامل�سجلة لأمتتة عملية امل�صادقة على الهوية با�ستخدام قواعد
البيانات القائمة واملرتبطة ب�إ�صدار و�إدارة ال�شهادات الرقمية امل�ستخدمة للم�صادقة على �أو
ت�شفـري االت�صاالت الرقمية �أو امل�صادقة على توقيع رقمي فـي معاملة �إلكرتونية �أو ات�صال
�إلكرتوين على الإنرتنت وغريها من ال�شبكات احلا�سوبية ،الربجميات القابلة للتنزيل
وامل�سجلة لتوفـري حتليالت البيانات وحتليالت الأعمال وذكاء الأعمال وجلمع البيانات
وحتليلها ،ملفات البيانات الإلكرتونية القابلة للتنزيل لأمن احلا�سوب و�أمن الإنرتنت
و�أمن ال�شبكة ومراقبة الأمن وحتديد �أ�صول ال�شبكة والك�شف عن املخاطر وذكاء املخاطر
التكامل الأمني وهند�سة ال�شبكة وتقنية الت�شفـري وتقنية امل�صادقة والك�شف عن حاالت
الت�سلل وتفاديها ومعاجلة حوادث الأمن واخللل ،العتاد احلا�سوبي ،عتاد �أجهزة اال�ست�شعار
الب�صري وال�صوري ،العتاد احلا�سوبي امل�ستخدم فـي �إدارة ور�صد وتقييم وحتليل و�أمن
والتحقيق فـي الأنظمة احلا�سوبية و�أنظمة التحكم ال�صناعي والأجهزة امل�شبكة� ،أجهزة
اال�ست�شعار امل�ستخدمة فـي �إدارة ور�صد وتقييم وحتليل و�أمن والتحقيق فـي الأنظمة
احلا�سوبية و�أنظمة التحكم ال�صناعي والأجهزة امل�شبكة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دراغو�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1745 :دور�سي رود� ،سويت ار ،هانوفر ام دي  ،21076الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141479 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات التعليمية ،اخلدمات التعليمية فـي جمال الأمن ال�سيبرياين ،خدمات التدريب
فـي جمال الأمن ال�سيبرياين ،توفـري املن�شورات التعليمية واملقاالت والبيانات والتقارير
الر�سمية وموجزات احللول والتقارير و�أوراق البيانات فـي جمال الأمن ال�سيرباين املبا�شرة
وغري قابلة للتنزيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دراغو�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1745 :دور�سي رود� ،سويت ار ،هانوفر ام دي  ،21076الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141480 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الربجميات كخدمة ،خدمات املن�صات كخدمة ،خدمات الربجميات كخدمة
املت�ضمنة برجميات الأمن ال�سيبرياين ،خدمات املن�صات كخدمة املت�ضمنة برجميات
الأمن ال�سيبرياين ،برجميات غري قابلة للتنزيل لتوفـري �أمن ال�شبكة والإنرتنت
واحلا�سوب ،برجميات غري قابلة للتنزيل لال�ستخدام فـي �إدارة ور�صد وتقييم وحت�سني
و�صيانة وا�سرتجاع ومراقبة وحتليل و�أمن والتحقيق فـي الأنظمة احلا�سوبية و�أنظمة
التحكم ال�صناعي والأجهزة امل�شبكة ،برجميات غري قابلة للتنزيل لأمن احلا�سوب و�أمن
الإنرتنت و�أمن ال�شبكة ومراقبة الأمن وحتديد �أ�صول ال�شبكة والك�شف عن املخاطر وذكاء
املخاطر والتكامل الأمني وهند�سة ال�شبكة وتقنية الت�شفـري وتقنية امل�صادقة والك�شف
عن حاالت الت�سلل وتفاديها ومعاجلة حوادث الأمن واخللل وتقييم الثغرات فـي �أمن
احلا�سوب وحتديد املخاطر ذات الأولوية والتخفـيف من املخاطر ومعاجلتها ،برجميات
غري قابلة للتنزيل لت�شفـري املعلومات والبيانات الإلكرتونية والرقمية وامل�صادقة عليها،
برجميات غري قابلة للتنزيل لأمن الهوية ،برجميات غري قابلة للتنزيل للم�صادقة و�أمن
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معلومات �إدارة الهوية ،برجميات غري قابلة للتنزيل لأمتتة عملية امل�صادقة على الهوية
با�ستخدام قواعد البيانات القائمة واملرتبطة ب�إ�صدار و�إدارة ال�شهادات الرقمية امل�ستخدمة
للم�صادقة على �أو ت�شفـري االت�صاالت الرقمية �أو امل�صادقة على توقيع رقمي فـي معاملة
�إلكرتونية �أو ات�صال �إلكرتوين على الإنرتنت وغريها من ال�شبكات احلا�سوبية ،برجميات
غري قابلة للتنزيل لتوفـري حتليالت البيانات وحتليالت الأعمال وذكاء الأعمال وجلمع
البيانات وحتليلها ،توفـري بوابة مبا�شرة (ان-الين) لال�ستخدام فـي �إدارة ور�صد وتقييم
وحت�سني و�صيانة وا�سرتجاع ومراقبة وحتليل و�أمن والتحقيق فـي الأنظمة احلا�سوبية
و�أنظمة التحكم ال�صناعي والأجهزة امل�شبكة ،توفـري بوابة مبا�شرة (ان-الين) لأمن
احلا�سوب و�أمن الإنرتنت و�أمن ال�شبكة ومراقبة الأمن وحتديد �أ�صول ال�شبكة والك�شف
عن املخاطر وذكاء املخاطر والتكامل الأمني وهند�سة ال�شبكة وتقنية الت�شفـري وتقنية
امل�صادقة والك�شف عن حاالت الت�سلل وتفاديها ومعاجلة حوادث الأمن واخللل ،التخزين
الإلكرتوين للبيانات ،خدمات اال�ست�شارات فـي تكنولوجيا املعلومات ،خدمات اال�ست�شارات
فـي جمال الأمن ال�سيبرياين ،خدمات اال�ست�شارات فـي جمال �إدارة ور�صد وتقييم ومراقبة
وحتليل و�أمن والتحقيق فـي الأنظمة احلا�سوبية و�أنظمة التحكم ال�صناعي والأجهزة
امل�شبكة ،توفـري املعلومات فـي جمال ت�شفـري البيانات الإلكرتونية والرقمية وامل�صادقة
عليها ،امل�صادقة على ال�شهادات الرقمية و�إ�صدارها والتحقق من �صحتها� ،إ�صدار و�إدارة
ال�شهادات الرقمية للم�صادقة على �أو ت�شفـري ات�صال رقمي �أو امل�صادقة على توقيع
رقمي فـي معاملة �إلكرتونية �أو ات�صال �إلكرتوين على الإنرتنت �أو غريها من ال�شبكات
احلا�سوبية ،ت�صميم الربجميات وتطويرها وتثبيتها وت�صميمها ح�سب الطلب ،ت�صميم
�أنظمة الأمن ال�سيبرياين وتطويرها ،خدمات التطوير والت�صميم والتطبيق واالختبار
والتحليل وخدمات اال�ست�شارات فـي جمال �أنظمة الأمن والولوج وال�سماح بالولوج
وامل�صادقة والت�شفـري وحتديد الهوية للحوا�سيب والعتاد احلا�سوب وال�شبكات احلا�سوبية،
حتديث الربجميات احلا�سوبية ،خدمات ت�شخي�ص احلوا�سيب ،خدمات الدعم التقني،
خدمات الدعم التقني على �شكل مراقبة م�شاكل الأمن ال�سيبرياين وك�شفها وت�شخي�صها
وت�صحيحها والتخفـيف منها وحلها ،خدمات الدعم التقني على �شكل مراجعة الهند�سة
وتقييمات نقاط ال�ضعف واختبارات الأجهزة والتطبيقات واختبارات اخرتاق ال�شبكة
والبحث عن املخاطر فـي الأنظمة احلا�سوبية و�أنظمة املراقبة ال�صناعية والأجهزة امل�شبكة.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :دراغو�س ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1745 :دور�سي رود� ،سويت ار ،هانوفر ام دي  ،21076الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141715 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سجائر ،التبغ اخلام �أو امل�صنع ،التبغ املعد للف ال�سجائر يدويا ،تبغ الغاليني ،منتجات
التبغ ،بدائل التبغ (لغايات غري طبية) ،ال�سيجار ،ال�سيجاريلو (�سيجار رفـيع) ،والعات
�سجائر ،والعات �سيجار� ،أعواد الثقاب� ،أدوات املدخنني ،ورق ال�سجائر و�أنابيب ال�سجائر
وفالتر ال�سجائر� ،أدوات حممولة باجليب للف ال�سجائر ،الآالت املحمولة باليد لإدخال
التبغ فـي الأنابيب الورقية ،ال�سجائر الإلكرتونية ،ال�سوائل املعدة لل�سجائر الإلكرتونية،
منتجات التبغ لغر�ض ت�سخينها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريتي�ش �أمريكان توباكو (براند�س) ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جلوب هاو�س 4 ،تيمبل بالي�س ،لندن ،دبليو �سي
 2ار  2بي جي ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141716 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم مطبوخة ،جبنة ،رقائق البطاطا ،زيت جوز الهند ،زيت الذره ،متور ،بي�ض� ،سمك
حمفوظ ،فواكه حمفوظة� ،سلطة فواكه ،حليب ،خممالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :و�سام حممد طاهر قحطان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 213626 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141717 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مياه غازية ،ع�صائر فواكه ،ماء ال�شعري ،م�شروبات طاقة ،م�شروبات غازية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :و�سام حممد طاهر قحطان
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 213626 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141718 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سجائر ،التبغ اخلام �أو امل�صنع ،التبغ املعد للف ال�سجائر يدويا ،تبغ الغاليني ،منتجات
التبغ ،بدائل التبغ (لغايات غري طبية) ،ال�سيجار ،ال�سيجاريلو (�سيجار رفـيع) ،والعات
�سجائر ،والعات �سيجار� ،أعواد الثقاب� ،أدوات املدخنني ،ورق ال�سجائر و�أنابيب ال�سجائر
وفالتر ال�سجائر� ،أدوات حممولة باجليب للف ال�سجائر ،الآالت املحمولة باليد لإدخال
التبغ فـي الأنابيب الورقية ،ال�سجائر الإلكرتونية ،ال�سوائل املعدة لل�سجائر الإلكرتونية،
منتجات التبغ لغر�ض ت�سخينها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بن�سون اند هيدجيز (�أوفر�سيز)ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جلوب هاو�س4 ,متبل بلي�س ,لندن ,دبليو �سي2
�أر2بي جي� ,إجنلرتا ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141719 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سجائر ،التبغ اخلام �أو امل�صنع ،التبغ املعد للف ال�سجائر يدويا ،تبغ الغاليني ،منتجات
التبغ ،بدائل التبغ (لغايات غري طبية) ،ال�سيجار ،ال�سيجاريلو (�سيجار رفـيع) ،والعات
�سجائر ،والعات �سيجار� ،أعواد الثقاب� ،أدوات املدخنني ،ورق ال�سجائر و�أنابيب ال�سجائر
وفالتر ال�سجائر� ،أدوات حممولة باجليب للف ال�سجائر ،الآالت املحمولة باليد لإدخال
التبغ فـي الأنابيب الورقية ،ال�سجائر الإلكرتونية ،ال�سوائل املعدة لل�سجائر الإلكرتونية،
منتجات التبغ لغر�ض ت�سخينها.
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريتي�ش �أمريكان توباكو (براندز) ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جلوب هاو�س 4 ،تيمبل بالي�س ،لندن ،دبليو
�سي  2ار  2بي جي ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141720 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سجائر ،التبغ اخلام �أو امل�صنع ،التبغ املعد للف ال�سجائر يدويا ،تبغ الغاليني ،منتجات
التبغ ،بدائل التبغ (لغايات غري طبية) ،ال�سيجار ،ال�سيجاريلو (�سيجار رفـيع) ،والعات
�سجائر ،والعات �سيجار� ،أعواد الثقاب� ،أدوات املدخنني ،ورق ال�سجائر و�أنابيب ال�سجائر
وفالتر ال�سجائر� ،أدوات حممولة باجليب للف ال�سجائر ،الآالت املحمولة باليد لإدخال
التبغ فـي الأنابيب الورقية ،ال�سجائر الإلكرتونية ،ال�سوائل املعدة لل�سجائر الإلكرتونية،
منتجات التبغ لغر�ض ت�سخينها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كاريرا�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :غلوب هاو�س 4 ،تامبل بالي�س ،لندن ،دبليو �سي  2ار  2بي جي ،اململكة
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم141722 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التبغ اخلام �أو امل�صنع ،منتجات التبغ ،بدائل التبغ (لغايات غري طبية) ،جميعها لغر�ض
ت�سخينها ولي�س �إحراقها� ،أدوات املدخنني ،الأجهزة الإلكرتونية والقطع اخلا�صة بها
لت�سخني التبغ.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريتي�ش �أمرييكان توباكو ( براندز) ليميتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جلوب هاو�س4 ،تيمبل بال�س لندن ،دبليو �سي  2ار  2بي جي ،اململكة
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/16 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142053 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات
تنظيف و�صقل وجلي وك�شط �صابون ،عطور وزيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل غ�سول
(لو�شن) لل�شعر منظفات �أ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :عبدال�سالم عبده �سامل الأ�صبحي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :رو�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مو�سكو  -مارينا � -شارع بريورفا  -منزل رقم  - 49مدخل رقم - 1
�شقة رقم  ,162رو�سيا
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142054 :
فـي الفئة  32من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
البرية (�شراب ال�شعري) ،املياه املعدنية والغازية وغريها من امل�شروبات غري الكحولية،
امل�شروبات امل�ستخل�صة من الفواكه وع�صائر الفواكه� ،شراب وم�ستح�ضرات �أخرى لتح�ضري
امل�شروبات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ذا كوكا كوال كومبني
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ون كوكا كوال بالزا ،اتالنتا ،جورجيا  ،30313الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142055 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
توفـري اال�ستخدام امل�ؤقت للربجميات احلا�سوبية املبا�شرة (ان-الين) غري القابلة
للتنزيل امل�ستخدمة فـي تخزين و�إدارة البيانات احلا�سوبية ،خدمات التخزين االحتياطي
لبيانات م�سوقات الأقرا�ص ال�صلبة اخلا�صة باحلا�سوب و�أجهزة تخزين بيانات احلا�سوب،
خدمات حا�سوبية وحتديدا خدمات ا�سرتجاع البيانات وخدمات تزمني البيانات ،توفـري
اال�ستخدام امل�ؤقت لربجميات احلو�سبة ال�سحابية املبا�شرة (ان-الين) لال�ستخدام فـي
�إدارة القاعدة البيانية والتخزين الإلكرتوين للبيانات ،توفـري الربجميات احلا�سوبية
غري القابلة للتنزيل وت�شمل الربامج املبنية وتطبيقات الهواتف النقالة لتخزين ونقل
وبث وم�شاهدة وت�شغيل الن�صو�ص والبيانات وامللفات ال�صوتية والفـيديو وال�صور الرقمية
وحمتوى الو�سائط املتعددة �إلى ومن �أجهزة تخزين البيانات وم�سوقات الأقرا�ص ال�صلبة
وم�شغالت الأقرا�ص وم�سوقات �أقرا�ص احلالة ال�صلبة وم�شغالت الو�سائط والأجهزة
امللحقة باحلوا�سيب �إلى �أجهزة التلفزيون والفـيديو وال�شا�شات و�أجهزة العر�ض و�أجهزة
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احلا�سوب والأجهزة املتنقلة وحتديدا احلوا�سيب اللوحية واحلوا�سيب ال�شخ�صية ال�صغرية،
اخلدمات احلا�سوبية وحتديدا خدمات مزودي ا�ست�ضافة ال�سحب ،خدمات الربجميات
احلا�سوبية كخدمة لإدارة البيانات عن بعد وتوفـري الدخول عرب ال�شبكة �إلى التطبيقات
و�/أو اخلدمات من خالل نظام ت�شغيل عرب ال�شبكة �أو واجهة بوابة على �شبكة ما فـي
ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر الإنرتنت ،خدمات تخزين بيانات احلا�سوب والبيانات
الإلكرتونية ،خدمات ت�صميم وتطوير وحتديث و�صيانة للربجميات احلا�سوبية والربامج
املبنية وتطبيقات الهواتف النقالة و�أجهزة تخزين البيانات وم�سوقات الأقرا�ص ال�صلبة
وم�شغالت الأقرا�ص وم�سوقات �أقرا�ص احلالة ال�صلبة وم�شغالت الو�سائط والأجهزة
امللحقة باحلوا�سيب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وي�سترين ديجيتال تكنولوجيز انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 5601 :غريت �أوك�س باركوي� ،سان هوزي ،كاليفورنيا  ،95119الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142057 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة تخزين البيانات وحتديدا م�سوقات الأقرا�ص ال�صلبة وم�سوقات الأقرا�ص الرقمية
وم�شغالت الو�سائط وم�سوقات �أقرا�ص احلالة ال�صلبة وو�سائط التخزين الرقمية الفارغة
وامل�سوقات الهجينة والأجهزة امللحقة باحلوا�سيب� ،أجهزة تخزين احلا�سوب وحتديدا عتاد
ذاكرة احلا�سوب وم�سوقات الأقرا�ص ال�صلبة للحوا�سيب ،الأجهزة الإلكرتونية الرقمية
لغاية تنظيم وا�ستالم وت�شغيل ونقل و�إدارة وتخزين وت�أمني وت�شفـري ومتركز والن�سخ
االحتياطي وحتويل وتخ�صي�ص ومالحة وت�شغيل وعر�ض ودخول وم�شاركة وتدفق
وتزمني وتعديل ومراجعة وحتميل وتنزيل الن�صو�ص والبيانات وال�صور وامللفات ال�صوتية
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وملفات الفـيديو واملعلومات �أو الو�سائط املخزنة �أو املتدفقة �أو امل�ست�ضافة �أو امل�شغلة على
�أجهزة تخزين بيانات وم�سوقات الأقرا�ص ال�صلبة وم�سوقات الأقرا�ص وم�سوقات �أقرا�ص
احلالة ال�صلبة وم�شغالت الو�سائط وخوادم الإنرتنت وخدمات التخزين ال�سحابية،
م�سوقات الأقرا�ص ال�صلبة القابلة للنزع القائمة على نظام الن�سخ االحتياطي للحا�سوب،
العتاد احلا�سوبي لغاية حتميل وتخزين و�سحب وتنزيل ونقل وت�سليم املحتويات الرقمية،
الربجميات احلا�سوبية لال�ستخدام فـي التزمني والن�سخ االحتياطي والت�شغيل والت�شفـري
وفك الت�شفـري للملفات الرقمية مبا فـيها امللفات ال�صوتية وملفات الفـيديو وامللفات الن�صية
والثنائية وال�صور الثابتة والر�سوم البيانية وامللفات ذات الو�سائط املتعددة� ،أجهزة تخزين
ال�شبكات احلا�سوبية وحتديدا التخزين والن�سخ االحتياطي للبيانات الإلكرتونية �سواء
حمليا �أو عرب �شبكة ات�صاالت �سلكية وال�سلكية ،برجميات الت�شبيك وحتديدا الربجميات
املعدة لإعداد وت�شكيل خدمات التخزين املنظم والن�سخ االحتياطي املبا�شر (ان-الين) على
�شبكات املناطق الوا�سعة ،الربجميات والعتاد احلا�سوبي لتزمني وو�صل التخزين املحلي
على ال�شبكة بال�شبكات العاملية احلا�سوبية لغاية حتميل وتخزين و�سحب وتنزيل ونقل
وت�سليم املحتويات الرقمية ولغاية تخزين و�إدارة البيانات على خوادم امللفات املحلية وعلى
�شبكة الإنرتنت ولغاية معاجلة تخزين البيانات ،برامج احلا�سوب املبنية لتخزين البيانات
و�سحب البيانات والدخول �إلى البيانات والن�سخ االحتياطي للبيانات وتنا�سخ البيانات
وتوافر البيانات وا�ستعادة البيانات وترجمة البيانات وحتويل البيانات ،العتاد احلا�سوبي
امل�ستخدم لتطبيقات و�أنظمة املراقبة بالفـيديو وم�سجالت الفـيديو الرقمية �أو ال�شخ�صية
وتلفزيونات بروتوكول الإنرتنت وعلب الدخول و�أنظمة ال�صوت والالفتات الرقمية
وم�شغالت الكاروكي و�أجهزة الألعاب احلا�سوبية وم�سجالت �أقرا�ص الفـيديو الرقمية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وي�سترين ديجيتال تكنولوجيز ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 5601 :غريت �أوك�س باركوي� ،سان هوزي ،كاليفورنيا  ،95119الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/12/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142411 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات والإقامة امل�ؤقتة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريث كافـيه
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جزيرة �أبوظبي �شرق  03 - 18مبنى ال�سيد را�شد بخيت را�شد ديول -
�أبوظبي ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142412 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التبغ وم�ستلزمات املدخنني� ,أعواد الثقاب وال�سجائر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :الفخامة للتبغ �ش.م.ح.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :منطقة احلمرا ال�صناعية ،منطقة حرة ،ر�أ�س اخليمة ،الإمارات
العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142413 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سجائر ،التبغ اخلام �أو امل�صنع ،التبغ املعد للف ال�سجائر يدويا ،تبغ الغاليني ،منتجات
التبغ ،بدائل التبغ (لغايات غري طبية) ،ال�سيجار ،ال�سيجاريلو (�سيجار رفـيع) ،والعات
�سجائر ،والعات �سيجار� ،أعواد الثقاب� ،أدوات املدخنني ،ورق ال�سجائر و�أنابيب ال�سجائر
وفالتر ال�سجائر� ،أدوات حممولة باجليب للف ال�سجائر ،الآالت املحمولة باليد لإدخال
التبغ فـي الأنابيب الورقية ،ال�سجائر الإلكرتونية ،ال�سوائل املعدة لل�سجائر الإلكرتونية،
منتجات التبغ لغر�ض ت�سخينها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :برتي�ش �أمريكان توباكو براند�س ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جلوب هاو�س  4متبل بال�س ،لندن ،دبليو �س  - 12بي جي ،اململكة
املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/12 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142462 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خمرية ،م�سحوق اخلبز ،امللح واخلردل اخلل وال�صل�صة (التوابل) ،البهارات ،اجلليد
للمرطبات ،جليد �صالح للأكل ،القهوة وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا وال�ساغو
وبدائل القهوة ،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز واملعجنات واحللويات
ع�سل دب�س ال�سكر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :حلويات امل�صمودي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تون�سية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :شارع الدكتور �أحمد �سكيلي� ،صفاق�س  ،3003تون�س
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142465 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النب ،ال�شاي ،الكاكاو ،ال�سكر ،الأرز ،التابيوكا وال�ساجو ،وما يقوم مقام النب ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز ،الب�سكويت والكعك والفطائر واحللويات
واملثلجات ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود (الدب�س) ،اخلمرية وم�سحوق اخلمرية ،امللح،
اخلردل ،الفلفل واخلل وال�صل�صة ،البهارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فود �سنرتال لإدارة املطاعم
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :مكتب رقم  204ملك �سيف �أحمد �سيف باحل�صا  -بر دبي  -الفوز ,4
الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142466 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
هواء م�ضغوط فـي علب لأغرا�ض التنظيف وتنفـي�ض الغبار ،م�ستح�ضرات تعطري اجلو،
مادة قلوية متطايرة (�أمونيا) (منظف) ،زيت اللوز� ،أمونيا (مادة قلوية متطايرة)
(منظف)� ،صابون م�ضاد للعرق ،م�ضادات للعرق (مواد تواليت) ،عطور (زيوت عطرية)،
بل�سم بخالف امل�ستخدم لأغرا�ض طبية� ،أمالح ا�ستحمام لي�ست لغايات طبية ،م�ستح�ضرات
جتميلية لال�ستحمام ،م�ستح�ضرات ق�صر الأقم�شة (لغ�سيل املالب�س) ،كيماويات لتن�صيع
الألوان للأغرا�ض املنزلية (للغ�سيل) ،قطع من �صابون الزينة ،زيوت عطرية من خ�شب
الأرز� ،أقم�شة م�شربة مبنظف لغر�ض التنظيف ،كيماويات لتن�صيع الألوان للأغرا�ض
املنزلية (للغ�سيل والكي) ،م�ستح�ضرات �إزالة الألوان ،كيماويات لتن�صيع الألوان
للأغرا�ض املنزلية (للغ�سيل) ،م�ستح�ضرات �إزالة الألوان ،منظفات الأ�سنان� ،صابون
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لإزالة الروائح الكريهة ،مزيالت روائح كريهة للإن�سان واحليوان ،منظفات بخالف
امل�ستخدمة فـي العمليات الت�صنيعية ولغايات طبية� ،صابون مطهر ،م�ستح�ضرات اغت�سال
لأغرا�ض �صحية �شخ�صية �أو �إزالة الروائح الكريهة (مواد تواليت) ،م�ستح�ضرات ال�شامبو
اجلاف ،م�ستح�ضرات التنظيف اجلاف ،عوامل جتفـيف لغ�ساالت ال�صحون ،ماء الكولونيا،
خال�صات اثريية ،زيوت عطرية ،خال�صات زهور (عطور) ،ملينات للأقم�شة ت�ستخدم فـي
الغ�سيل والكي� ،شمع الأر�ضيات� ،سوائل مانعة لالنزالق للأر�ضيات� ،شمع مانع لالنزالق
الأر�ضيات� ،صابون لتعرق الأقدام ،م�ستح�ضرات تلميع ،بريوك�سيد الهيدروجني لأغرا�ض
التجميل ،فازلني لأغرا�ض التجميل� ،أحمر ل�صقل اجلواهر ،قا�صر للغ�سيل والكي،
م�ستح�ضرات الغ�سيل والكي ،م�ستح�ضرات نقع الغ�سيل والكي ،ن�شا الغ�سيل� ،شمع الغ�سيل،
زيت اخلزامى ،ماء اخلزامى� ،سوائل مانعة لالنزالق للأر�ضيات� ،صابون طبي� ،سوائل
مانعة لالنزالق للأر�ضيات ،زيت الرتبنتني لإزالة الدهون ،زيوت لأغرا�ض التنظيف،
زيوت للعطور والروائح ،زيت الورد� ،أحمر ل�صقل اجلواهر ،م�ستح�ضرات لإزالة الق�شور
للأغرا�ض املنزلية� ،شامبو ،م�ستح�ضرات حالقة� ،صابون حالقة ،م�ستح�ضرات نقع
الغ�سيل� ،صابون ،قطع من ال�صابون� ،صابون لإزالة الروائح الكريهة� ،صابون مطهر� ،صودا
تبيي�ض ،منعمات للأقم�شة (ت�ستخدم للغ�سيل) ،مزيالت البقع ،ن�شا لأغرا�ض الغ�سيل،
ملمع ن�شوي لأغرا�ض الغ�سيل ،تربينات (زيوت عطرية) ،كولونيا ،مواد تواليت ،تربنتني
لإزالة الدهون ،م�ستح�ضرات ملنع ان�سداد �أنابيب الت�صريف ،مادة قلوية متطايرة (�أمونيا)
(منظف) ،م�ستح�ضرات غ�سيل� ،صودا الغ�سيل للتنظيف� ،سوائل لتنظيف زجاج ال�سيارات،
�سوائل لتنظيف زجاج ال�سيارات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أهل ال�سراء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2131:خمي�س م�شيط ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142467 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات لإزالة روائح كريهة من اجلو ،م�ستح�ضرات تنقية الهواء� ،سراويل حفاظات
للأطفال (�سراويل حفاظات) ،غ�سوالت للما�شية ،كوا�شف كيميائية لغايات طبية �أو
بيطرية ،مواد مزيلة للروائح الكريهة من املالب�س والأن�سجة ،م�ستح�ضرات �صيدالنية
لعالج ق�شرة الر�أ�س ،مزيالت روائح كريهة للمالب�س والأن�سجة ،مطهرات ،منظفات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة �أهل ال�سراء للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 2131:خمي�س م�شيط ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/13 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142758 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
العطور ،منتجات العطور ،مواد التجميل وم�ستح�ضرات املاكياج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فن الإبداع ل�صناعة العطور وم�ستح�ضرات التجميل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 82951 :ال�شارقة ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم142759 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
تبغ ،م�ستلزمات املدخنني �أعواد ثقاب ،ال�سجائر ،علب (�سيجارة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جى �أند بى ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الطابق الثالث ،بناية يامراج� ،ساحة ال�سوق� ،ص.ب -3175 :رود
تاون ،تورتوال ،جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2021/1/21 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143103 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الإعالن والأعمال التجارية والإدارة العامة و�إدارة املكاتب وخدمات اال�سترياد والت�صدير.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صنع عمر بانافع للعود املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جدة � ،4030151785ص.ب 104354 :ر.ب ،21331 :اململكة العربية
ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143104 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات اخلا�صة بتبيي�ض الأقم�شة وغريها من املواد التي ت�ستخدم فـي غ�سيل املالب�س
وم�ستح�ضرات التنظيف وال�صقل و�إزالة الأو�ساخ والك�شط ،ال�صابون املواد العطرية والزيوت
الطيارة ومواد التزيني (الكوزمتيك) وحماليل ال�شعر ومعاجني الأ�سنان وم�ستح�ضرات
التجميل والعطور والبخور.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :م�صنع عمر بانافع للعود املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :جدة � ،4030151785ص.ب 104354 :ر.ب ،21331 :اململكة العربية
ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143105 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات اللقاحية للوقاية من مر�ض املكورات الرئوية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مريك �شارب اند دوم كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان مريك درايف ،وايتهاو�س �ستاي�شن ،نيوجر�سي  ،08889الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143106 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات اللقاحية للوقاية من مر�ض املكورات الرئوية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مريك �شارب اند دوم كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان مريك درايف ،وايتهاو�س �ستاي�شن ،نيوجر�سي  ،08889الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143108 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امليكروفونات� ،سماعات الأذن ،النظارات ،النظارات الذكية ،حوامل الكامريات ،حامالت
مهي�أة للهواتف املحمولة� ،أجهزة اال�سرتيو ال�شخ�صية� ،أجهزة الإر�سال واال�ستقبال الال�سلكية،
�سماعات ال�صوت ،برامج وبرجميات الكمبيوتر ،تطبيقات الهاتف املحمول القابلة للتنزيل،
�أجهزة خلط ال�صوت ،الكابالت الكهربائية ،الع�صي امل�ستخدمة لإلتقاط ال�صور ال�شخ�صية
كملحقات للهواتف الذكية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�شيتزن جيياز فوتو �إند�سرتيال ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :إيه  ،10116الطوابق  ،3 - 1زون بي الطابق الرابع واخلام�س ،الطابق
الثالث من مبنى  ،17ايه ،البوابة الذكية للمنطقة ال�صناعية20 ،
�شوين رود ،منطقة دافو ال�صناعية ،جوانالن ،مقاطعة لونغهو،
�شينزن ،غوانغدونغ ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143111 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج ا�ضطرابات اجلهاز التنف�سي والأمرا�ض الن�سائية واال�ضطرابات
الع�صبية لال�ستخدام الب�شري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مريك �شارب اند دوم كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان مريك درايف وايتهاو�س �ستاي�شن نيوجر�سي  ،08889الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143113 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات املطاعم والتزويد بالطعام وال�شراب واحلانات و�صاالت اال�سرتاحة لتقدمي الكوكتيل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ماريوت ورلدوايد كوربوري�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 10400 :فـرينوود رود ،بي�شي�سدا ،ماريالند  ،20817الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143118 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج ا�ضطرابات اجلهاز التنف�سي والأمرا�ض الن�سائية
واال�ضطرابات الع�صبية لال�ستخدام الب�شري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مريك �شارب اند دوم كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان مريك درايف ،وايتهاو�س �ستاي�شن ،نيوجر�سي  ،08889الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143122 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج ا�ضطرابات اجلهاز التنف�سي والأمرا�ض الن�سائية
واال�ضطرابات الع�صبية لال�ستخدام الب�شري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مريك �شارب اند دوم كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان مريك درايف ,وايتهاو�س �ستاي�شن ،نيوجر�سي  ،08889الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143123 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج ا�ضطرابات اجلهاز التنف�سي والأمرا�ض الن�سائية واال�ضطرابات
الع�صبية لال�ستخدام الب�شري.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :مريك �شارب اند دوم كورب
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :وان مريك درايف ,وايتهاو�س �ستاي�شن ،نيوجر�سي  ،08889الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143199 :
فـي الفئة  44من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات الطبية وتوفـري املعلومات عن تلك اخلدمات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :نوفارت�س ايه جي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سوي�سرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 4002 :بازل� ،سوي�سرا
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143200 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الت�سويق وترويج املبيعات ،خدمات التنظيم والت�شغيل لربامج الوالء للعمالء
وحتفـيزهم ،خدمات الأعمال وخدمات املعلومات التجارية (مثل بوابات الإنرتنت فـي
جمال التجارة بني امل�ستهلكني) ،تنظيم جمتمعات امل�ستهلكني عرب الإنرتنت والرتويج
لها ،خدمات برنامج الوالء واحلوافز واملكاف�آت ،تقدمي املعلومات واخلدمات اال�ست�شارية
واال�ست�شارية فـيما يتعلق باخلدمات املذكورة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة كوفـي د�سرتكت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :جزر العذراء الربيطانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،146 :رود تاون تورتوال ،جزر العذراء الربيطانية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143201 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
كتب ،من�شورات مطبوعة ،كتيبات ،فهار�س ،ن�شرات �إخبارية دورية� ،صحف ،جمالت دورية،
مطبوعات ،ورق� ،أدوات ت�ستخدم فـي التعليم (عدا الأجهزة) ،كاتالوجات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �صادر انرتنا�شيونال (ام �أي) ال .تي .دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قرب�صية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ارغوليدو�س �سرتيت ،لي�سيوتي�س �سريكويت ،11
الطابق الثاين ،مكتب رقم  ،203اراديبو7101 ،
الرنكا ،قرب�ص
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143202 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ن�شر وكتابة الن�صو�ص بخالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،توفـري
املطبوعات الإلكرتونية الفورية (غري القابلة للتنزيل) ،ن�شر
الكتب ،ن�شر الكتب وال�صحف الإلكرتونية الفورية ،توفـري معلومات عن الأنباء ،الرتجمة،
تنظيم و�إدارة ور�شات العمل (تدريب) ،تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات ،تنظيم و�إدارة الندوات،
تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �صادر انرتنا�شيونال (ام �أي) ال .تي .دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قرب�صية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ارغوليدو�س �سرتيت ،لي�سيوتي�س �سريكويت  ،11الطابق الثاين،
مكتب رقم  ،203اراديبو 7101 ،الرنكا ،قرب�ص
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143203 :
فـي الفئة  41من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
اخلدمات املتعلقة بالرتفـيه والتعليم والتدريب ،ن�شر املعلومات وتوفـري الرعاية وا�ست�ضافة
الندوات والإهداءات وجمموعات النقا�ش وتوفـري التدريب فـي جماالت التنمية ال�شخ�صية
والتطوير الوظيفـي وبناء العالقة والتدريب والتوظيف والربط ال�شبكي ،تنظيم و�إدارة
ور�شات العمل (تدريب) ،ا�ست�ضافة املعار�ض وامل�ؤمترات للغايات الثقافـية والتعليمية،
التوجيه املهني (ن�صائح تعليمية �أو تدريبية) ،تقدمي التقارير امل�صورة ،تنظيم املباريات �أو
املناف�سات (للتعليم �أو الرتفـيه) ،تنظيم و�إدارة احللقات الدرا�سية ،خدمات ترجمة اللغات،
ن�شر الكتب واملجالت والدوريات وامل�صنفات االدبية والأعمال الب�صرية وال�سمعية وامل�صنفات
ال�سمعية الب�صرية ،ن�شر ال�صحف الإلكرتونية الفورية ،ن�شر ن�صو�ص بخالف ن�صو�ص
الدعاية والإعالن ،كتابة ن�صو�ص بخالف ن�صو�ص الدعاية والإعالن ،ن�شر مقتطفات من
الكتب والدوريات والأعمال الأدبية ،توفـري املعلومات والأخبار واملقاالت والتعليقات فـي
جمال القانون ،توفـري اخلدمات التعليمية على �شكل تعليمات داخل الف�صول الدرا�سية
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والتعلم بوا�سطة الإنرتنت ،اخلدمات التعليمية والرتفـيهية فـي طبيعة بث البودكا�ست،
توفـري �أعمال �سمعية ،ب�صرية متعددة الو�سائط م�سجلة م�سبقا عرب ال�شبكات الال�سلكية
وت�ضم اخلدمات القانونية� ،إعداد �أ�شرطة الفـيديو ،الإمتحانات التعليمية ،تنظيم املعار�ض
للأغرا�ض الثقافـية �أو التعليمية ،تنظيم و�إدارة االجتماعات ،توفـري املطبوعات الإلكرتونية
الفورية غري القابلة للتنزيل ،خدمات التدري�س ،دورات درا�سية باملرا�سلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �صادر انرتنا�شيونال (ام �أي) ال .تي .دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :قرب�صية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :ارغوليدو�س �سرتيت ،لي�سيوتي�س �سريكويت  ،11الطابق الثاين،
مكتب رقم  ،203اراديبو 7101 ،الرنكا ،قرب�ص
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143562 :
فـي الفئة  34من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ال�سجائر ،التبغ اخلام �أو امل�صنع ،التبغ املعد للف ال�سجائر يدويا ،تبغ الغاليني ،منتجات
التبغ ،بدائل التبغ (لغايات غري طبية) ،ال�سيجار ،ال�سيجاريلو (�سيجار رفـيع) ،والعات
�سجائر ،والعات �سيجار� ،أعواد الثقاب� ،أدوات املدخنني ،ورق ال�سجائر و�أنابيب ال�سجائر
وفالتر ال�سجائر� ،أدوات حممولة باجليب للف ال�سجائر ،الآالت املحمولة باليد لإدخال
التبغ فـي الأنابيب الورقية ،ال�سجائر الإلكرتونية ،ال�سوائل املعدة لل�سجائر الإلكرتونية،
منتجات التبغ لغر�ض ت�سخينها.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :بريتي�ش �أمريكان توباكو (براندز) انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان251 :ليتل فولز درايف� ،سويت ،100ويلمنغنت ،دي �إي ،1674-19808
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
-218-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1406

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143565 :
فـي الفئة  16من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أغلفة بال�ستيكية� ،أكيا�س بال�ستيكية للطعام� ،أكيا�س بال�ستيكية للقمامة� ،أوعية بال�ستيكية
للطعام� ،أكيا�س بال�ستيكية للنفايات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رينولدز كون�سيومر برودكت�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1900 :وي�ست فـيلد كورت ،ليك فوري�ست ،الينوي  ،60045الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143566 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أكواب اخلبز امل�صنوعة من رقائق الألومنيوم� ،أوعية وحاويات الطعام امل�صنوعة من رقائق
الألومنيوم� ،أدوات اخلبز امل�صنوعة من رقائق الألومنيوم �أو حاويات م�صنوعة من رقائق
الألومنيوم التي ت�ستخدم ملرة واحدة للأغرا�ض املنزلية� ،أوعية وحاويات م�صنوعة من
رقائق الألومنيوم التي ت�ستخدم ملرة واحدة للأغرا�ض املنزلية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رينولدز كون�سيومر برودكت�س ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1900 :وي�ست فـيلد كورت ،ليك فوري�ست ،الينوي  ،60045الواليات
املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144460 :
فـي الفئة  8من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معدات ال�سحج وال�سنفرة ,العدد يدوية) Caulking irons( ,
�أداة ت�شبه الإزميل مع حافة مقعرة� ،أداة لعق�ص احلديد ،ملقط
ال�شباك ،كما�شة الب�شرة� ،أدوات مانيكري ،وهي مالقط ب�شرة� ،أدوات باديكري ،وهي مالقط
ب�شرة� ،أجهزة �إزالة ال�شعر الكهربائية� ،أجهزة �إزالة ال�شعر غري الكهربائية ،ملمعات الأظافر
الكهربائية ،ملمعات الأظافر غري الكهربائية ،ماكينة ق�ص ال�شعر الكهربائية كليربز
ال�شعر غري الكهربائية ،مكواة جتعيد ال�شعر الكهربائية ،جمموعات مانيكري جمموعات
مانيكري الكهربائية ،خمازن الأظافر ،كهربائية �أو غري كهربائية ،كليربز الأظافر
الكهربائية ،م�سمار كليربز� ،شفرات ،ماكينات حالقة كهربائية وماكينات ق�ص ال�شعر
الكهربائية� ،شفرات غري كهربائية �أدوات مانيكري ،وهي مالقط ،مالقيط� ،أدوات باديكري،
وهي مالقط ،جهاز �إزالة ال�شعر بالليزر ،لغري الأغرا�ض الطبية ،جهاز التحليل الكهربائي
لإزالة ال�شعر ،حجارة ال�سن وال�شحذ ،مبارد ابرية ،م�شاحذ جلدية ،مثاقب يدوية� ،سكاكني
ك�شط ،مطارق حتزيز احلديد عدد يدوية� ،إطارات للمنا�شري اليدوية ،منا�شري عدد يدوية،
مالقط لتجعيد ال�شعر ،م�ساحج ،مق�صات �أظافر� ،أدوات لل�شحذ اجللدي� ،أدوات �سن �شحذ،
مالقط لإزالة ال�شعر ،معاول لقطع اجلليد ،ازاميل مقعرة عدد يدوية ،م�ساحج تفريز،
مدقات عدد يدوية ،طارق عدد يدوية ،مقلمات �أظافر كهربائية �أو غري كهربائية ،دواليب
�سحج �سنفرة للجلخ� ،أدوات قطع عدد يدوية ،عتالت ،قطاعة م�شرط لفتح ال�صناديق.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اى مووى �أمرييكان بيوتى تيكنولوجى ال ال �سي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 3 :جريماى دى �آر ،ا�س تى اى  5بى ام بى 3052 ،ويلمنجتون ،دى اى
 ،19804الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/19 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل� :شركة الزينة العاملية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 474 :ر.ب� ،131 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم137054 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات ،توفـري ا�ستعرا�ضات املطاعم وامل�شارب ،التزويد
بالطعام وال�شراب ،ت�أجري �أواين الطبخ ،خدمات الطبخ للأفراد ،ت�أجري �أجهزة تقدمي
الطعام ،التزويد بالوجبات لال�ستهالك الفوري ،خدمات امل�شورة فـيما يتعلق بو�صفات
الطبخ ،حجز وحجوزات املطاعم والوجبات ،خدمات مطاعم تقدمي الوجبات اخلفـيفة،
خدمات الأطعمة ال�سريعة املنقولة للخارج ،ت�أجري معدات ولوازم الأثاث والغ�سيل والألواح
لتوفـري الأطعمة وامل�شروبات ،دور احل�ضانة ومرافق الرعاية النهارية ورعاية امل�سنني،
توفـري الأطعمة وامل�شروبات ،الفنادق وبيوت الطلبة والنزل و�أماكن الإقامة فـي العطالت
و�أماكن �إقامة ال�سياح ،حت�ضري الأطعمة وتقدمي امل�شروبات للأكل الفوري ،حت�ضري
الأطعمة وامل�شروبات ،توفـري املعلومات حول و�صفات الطبخ من قواعد بيانات كمبيوتر.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ديليفري هريو ا�س ئي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أملانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :أورانينربجر ا�س تي �آر  ،70 .برلني � ،10117أملانيا
تاريخ تقدمي الطلب2020/6/23 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139007 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات �صيدالنية حتديدا م�ستح�ضرات �صيدالنية لال�ستخدام فـي عالج ال�سرطان،
م�ستح�ضرات �صيدالنية وبيولوجية للعالج املناعي مبا فـي ذلك العالج املناعي للخاليا
التائية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :كايت فارما� ،إنك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 2400 :برودواي �سانتا مونيكا ،كاليفورنيا  ،90404الواليات املتحدة
الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم139008 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
عد�سات ال�صقة� ،أوعية للعد�سات الال�صقة ،نظارات تقومي الب�صر (ب�صرية) ،علب
للنظارات� ،سال�سل للنظارات ،خيوط للنظارات� ،أطر للنظارات ،نظارات طبية ،عد�سات
ب�صرية� ،أجهزة و�أدوات ب�صرية ،منتجات ب�صرية ،نظارات ،نظارات �شم�سية ،نظارات واقية
للألعاب الريا�ضية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جمموعة ريفويل ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،121 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2020/9/10 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :التميمي والربواين وم�شاركوهم للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 109 :ر.ب� 136 :سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145029 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حافالت� ،شاحنات� ،سيارات ذات حمرك ،خممدات ال�صدمات لل�سيارات ،حمركات تدوير
للمركبات الربية ،عجالت مركبات ،قاب�ضات كلت�شات ،للمركبات الربية ،دراجات نارية،
�أج�سام �سيارات� ،سيارات بدون �سائق �سيارات م�ستقلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�شوجنكوينج �شاجنان �أوتوموبيل املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 260 :جيانكني �أي�ست روود ،جياجنبي دي�سرتيك� ،شوجنكينج ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� 112:سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145030 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حافالت� ،شاحنات� ،سيارات ذات حمرك ،خممدات ال�صدمات لل�سيارات ،حمركات تدوير
للمركبات الربية ،عجالت مركبات ،قاب�ضات كلت�شات ،للمركبات الربية ،دراجات نارية،
�أج�سام �سيارات� ،سيارات بدون �سائق �سيارات م�ستقلة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ت�شوجنكوينج �شاجنان �أوتوموبيل املحدودة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان260 :جيانكني �أي�ست روود ،جياجنبي دي�سرتيك� ،شوجنكينج ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� 112:سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145148 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�سمك غري حي ،حلوم دواجن غري حية ،حلوم ال�صيد ميتة� ،سردين� ،سلمون� ،سمك
تونا ،خ�ضراوات حمفوظة ،خ�ضراوات مطبوخة ،خ�ضراوات جمففة ،خ�ضراوات معلبة،
خ�ضراوات جمفدة ،ع�صري خ�ضراوات للطبخ� ،سلطات خ�ضراوات ،فواكه حمفوظة ،فواكه
جممدة ،فواكه مثلجة ،فواكه مطبوخة ،هالم جلي ,الفواكه ،رقائق فواكه ،فواكه معلبة،
الفواكه املح�ضرة ،بي�ض ،حليب ،منتجات احلليب ،زيوت للطعام ،دهون �صاحلة للأكل،
لوز مطحون ،بقول حمفوظة ،مرق ،زبدة ،حلوم مطبوخة ،جبنة ،رقائق بطاطا مقلية،
كافـيار ،جوز هند جمفف ،زيت ذرة للطعام ،ق�شدة منتجات �ألبان ،متور ،ثوم (حمفوظ)،
خيار خملل ،مربى زجنبيل ،حم�ص معجونة احلم�ص ،عد�س حمفوظ ،فطور حمفوظة،
مك�سرات حم�ضرة� ،سمن نباتي ،زيت زيتون للطعام ،بازالء حمفوظة ،زبيب� ،شوربات،
طحينة عجينة بذور ال�سم�سم ،مر ّكز طماطم ،لنب رائب ،معجون بندورة ،جلي هالم
للطعام ،مربيات ،خ�شاف� ،أجفار فلفل حمفوظ ،حلوم ،خال�صات حلوم ،حلوم حمفوظة،
�شرائح �سمك طرية فـيليه ،خملالت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بالل �إبراهيم و�شريكته (مرتو التجارية)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عقار  ،37/310مقابل امل�صرف التجاري ال�سوري فرع  ،/1/الالذقية،
�سوريا
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� 112:سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145154 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
بيتزا� ،شعريية نودلز ،هالم ملكي لال�ستهالك الب�شري بخالف امل�ستخدم لغايات طبية،
زعفران توابل� ،سكر ،توابل بودرة� ،سميد� ،سباغيتي معكرونة رفـيعة ،ن�شا للطعام ،منكهات
الفانيال لغايات مطبخية ،فانيلني بديل للفانيال ،قهوة ،بن ا�صطناعي� ،شاي ،كاكاو� ،أرز،
تابيوكا� ،ساغو ،دقيق للطعام ،دقيق ذرة ،طحني قمح ،م�ستح�ضرات احلبوب ،خبز ،خبز
افرجي ،فطائر ،فطائر حلم ،معجنات ،حلويات� ،أقرا�ص �سكرية حلويات ،هالميات جلي،
فواكه حلويات ،مثلجات �صاحلة للأكل ،ع�سل نحل ،خمرية ،م�سحوق خبازة ،ملح ،خردل،
خل ،كت�شاب �صل�صة� ،صل�صات توابل� ،صل�صات طماطم ،قرفة تابل ،بهارات ،ثلج طبيعي
�أو �صناعي ،خبز بان ،كعك ،فطائر حمالة بانكيك ،ب�سكويت ،كارميل �سكاكر ،علكة لي�ست
لغايات طبية� ،شوكوالتة ،توابل ،رقائق ذرة ،ف�شار حب الذرة ،توابل �سلطة ،زجنبيل تابل،
حالوة طحينية ،لب الذرة ،دقيق لب الذرة ،مواد تخمري ،معكرونة ،ب�سكويت من ال�شعري
املنبت امللت ،مايونيز ،الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة ،نودلز معكرونة رقيقة،
جوز الطيب ،ب�سكويت بالزبدة ،فلفل توابل.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة بالل �إبراهيم و�شريكته (مرتو التجارية)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :عقار  ،37/310مقابل امل�صرف التجاري ال�سوري فرع  ،/1/الالذقية
�سورية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،3746 :ر.ب� 112:سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145761 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة� ،شاي ،بن ا�صطناعي� ،أرز ،تابيوكا� ،ساغو ،دقيق للطعام ،دقيق ذرة ،طحني قمح،
م�ستح�ضرات احلبوب ،خبز ،خبز افرجي ،فطائر ،فطائر حلم ،معجنات ،حلويات� ،أقرا�ص
�سكرية حلويات ،هالميات جلي ،فواكه حلويات ،مثلجات �صاحلة للأكل ،ع�سل نحل ،خمرية،
م�سحوق خبازة ،ملح ،خردل� ،صل�صات توابل  ،خل ،بهارات ،ثلج طبيعي �أو �صناعي ،خبز بان،
كعك ،ب�سكويت ،كارميل �سكاكر ،علكة لي�ست لغايات طبية� ،شوكوالتة ،قرفة تابل ،توابل،
رقائق ذرة ،توابل �سلطة ،زجنبيل تابل ،حالوة طحينية ،لب الذرة ،كت�شاب �صل�صة ،مواد
تخمري ،معكرونة ،ب�سكويت من ال�شعري املنبت امللت ،مايونيز ،الوجبات اجلاهزة القائمة
على املعكرونة ،نودلز معكرونة رقيقة ،جوز الطيب ،ب�سكويت بالزبدة ،فلفل توابل ،بيتزا،
ف�شار حب الذرة� ،شعريية نودلز ،هالم ملكي لال�ستهالك الب�شري بخالف امل�ستخدم لغايات
طبية ،زعفران توابل� ،سكر� ،صل�صات طماطم ،توابل بودرة� ،سميد� ،سباغيتي معكرونة
رفـيعة ،ن�شا للطعام ،منكهات الفانيال لغايات مطبخية ،فانيلني بديل للفانيال ،م�شروبات
�أ�سا�سها ال�شاي ،منكهات للم�شروبات بخالف الزيوت العطرية ،ورد �أو ورق لال�ستخدام
كبدائل �شاي� ،شاي من �أع�شاب البحر ،كاكاو ،فطائر حمالة بانكيك� ،شاي مثلج.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :واي �إت�ش �سمارت �إل تي دي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سي�شيلية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :سويت  ،9ان�سويا ا�ستيت ،ريفولو�شني افـينيو،
فـيكتوريا ،ماهي ،ال�سي�شل
تاريخ تقدمي الطلب2021/5/11 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،3746 :ر.ب� 112:سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146202 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حجز �أماكن الإقامة امل�ؤقتة ،خدمات اال�ستقبال فـي �أماكن الإقامة امل�ؤقتة �إدارة حاالت
الو�صول واملغادرة ،خدمات الطهاة ال�شخ�صية (�إعداد �أطباق ووجبات منزلية �أو خا�صة
تتمثل فـي الت�سوق والطهي ح�سب ماينا�سب امل�ستهلك ،خدمات الفنادق ،خدمات الفنادق
ال�صغرية املوتيالت ،خدمات الكافترييات ،خدمات املطاعم ،خدمات املطاعم امل�ؤقتة �أو
املتنقلة الكانتينات ،خدمات النزل ،خدمات �أماكن �إقامة ال�سياح ،خدمات بيوت االعتكاف،
خدمات خميمات العطالت �أماكن �إقامة ،خدمات مطاعم اخلدمة الذاتية ،خدمات مطاعم
تقدمي الوجبات اخلفـيفة ،خدمات مكاتب ت�أمني الإقامة الفنادق والنزل ،معلومات
ون�صائح تتعلق بتح�ضري الوجبات ،التموين بالطعام وال�شراب.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :رميرام عنرت كافـيرتيا � -أعمال مدنية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 95824 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� 112:سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146842 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
رافعات ،منا�شري �آالت ،مطارق كهربائية� ،آالت قطع ،مثاقب كهربائية يدوية ،م�سد�سات
لر�ش الدهانات ،مولدات كهربائية� ،آالت و�أجهزة �صقل كهربائية ،م�ضخات �آالت� ،ضاغطات
�آالت� ،آالت خلط� ،آالت نفخ� ،أجهزة حلام كهربائية ،مكان�س كهربائية ،غ�ساالت عالية
ال�ضغط.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جينهوا كووفـيك�ستولز كو �أي & �أى ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان�/4 :أف ،املبنـ ــى  ،1رقـ ــم ،98 :طريـ ـ ــق تاجن�شان ،منطق ــة التنميـ ــة
االقت�صادية ،يوجن كاجن ،مدينة جينهوا ،مقاطعة ت�شيجياجن,
ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :اخلليجيون حلماية امللكية الفكرية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 3746 :ر.ب� 112:سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143145 :
فـي الفئة  10من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
جهاز طبي لعالج ال�سرطان والوقاية منه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :راكوتن ميديكال ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 900 :كونكار درايف� ،سويت � ،400سان ماتيو ،كاليفورنيا ،94402
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�ش ــر ،خلف جامع الأمني� ،سك ــة رق ــم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143146 :
فـي الفئة  5من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
امل�ستح�ضرات ال�صيدالنية لعالج ال�سرطان والوقاية منه.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :راكوتن ميديكال ،انك
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أمريكية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 900 :كونكار درايف� ،سويت � ،400سان ماتيو ،كاليفورنيا ،94402
الواليات املتحدة الأمريكية
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143556 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة ومواد �أخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات
تنظيف و�صقل وجلي وك�شط� ،صابون ،عطور وزيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول
(لو�شن) لل�شعر ،منظفات �أ�سنان.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تاتا �صنز برايفت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بومباي هاو�س24,هومي مودي �سرتيت ،مومباي ،400001 ،الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سك ــة رق ــم ،5509 :بنايــة رقــم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143780 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خادي �آند فـيلدج �إندا�سرتيز كومي�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :غرامودايا � 3إيرال رود ،فايل باريل (وي�ست) ،مومباي ،400 056
الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سك ــة رق ــم ،5509 :بنايــة رقــم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143783 :
فـي الفئة  25من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املالب�س ،لبا�س القدم� ،أغطية الر�أ�س.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خادي �آند فـيلدج �إندا�سرتيز كومي�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :غرامودايا � 3إيرال رود ،فايل باريل (وي�ست) ،مومباي ،400 056
الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سك ــة رق ــم ،5509 :بنايــة رقــم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143784 :
فـي الفئة  24من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
املن�سوجات ،منتجات الن�سيج الغري واردة فـي فئات �أخرى� ،أغطية الأ�سرة واملوائد.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خادي �آند فـيلدج �إندا�سرتيز كومي�شن
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :غرامودايا � 3إيرال رود ،فايل باريل (وي�ست) ،مومباي  ،400 056الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سك ــة رق ــم ،5509 :بنايــة رقــم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم143787 :
فـي الفئة  43من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات توفـري الأطعمة وامل�شروبات ،الإيواء امل�ؤقت.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :باركوم �إدارة وت�شغيل �أن�شطة املطاعم د.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :بحرينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :حمل  ،105مبنى  ،3803طريق رقم  ،371جممع  ،1203مدينة حمد،
املنامة ،البحرين
تاريخ تقدمي الطلب2021/2/25 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سك ــة رق ــم ،5509 :بنايــة رقــم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144030 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ضخات (�آالت) ،م�ضخات غاط�سة ،م�ضخ ــات �شفـ ــط ،م�ضخ ـ ــات ال�صـ ــرف ال�صحـ ــي،
م�ضخات طرد مركزي ،حمركات كهربائية للآالت املزودة بوحدة حتكم رقمية م�ؤازرة،
خالطات (�آالت) ،م�ضخات كهربائية ،مهاوي امل�ضخات� ،أغ�شية للم�ضخات ،م�ضخات
ت�شحيم ،م�ضخات تفريغ (�آالت) ،م�ضخات بحرية ،م�ضخات املياه ،م�ضخات ال�سوائل،
م�ضخات مياه كهربائية ،م�ضخات كهربائية غاط�سة ،م�ضخات التوربينات العميقة
املحركات الكهربائية للآلة ،م�ضخات حريق ،م�ضخات التوربينات العمودية م�ضخات
لولبية متعددة الأطوار ،م�ضخات تربيد املحركات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جرنال بامب�س ا�س.ال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بول�.إند� .إل �أوليفـريال (يو�.إي.7.نافـي � )1سي/دبليو 46394 ،ريباروجا
ديل توريا ،فان�سيا� ،أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سك ــة رق ــم ،5509 :بنايــة رقــم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
-230-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1406

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144031 :
فـي الفئة  7من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ضخات (�آالت) ،م�ضخات غاط�سة ،م�ضخات �شفط ،م�ضخات ال�صرف ال�صحي ،م�ضخات
طرد مركزي ،حمركات كهربائية للآالت املزودة بوحدة حتكم رقمية م�ؤازرة ،خالطات
(�آالت) ،م�ضخات كهربائية ،مهاوي امل�ضخات� ،أغ�شية للم�ضخات ،م�ضخات ت�شحيم،
م�ضخات تفريغ (�آالت) م�ضخات بحرية ،م�ضخات املياه ،م�ضخات ال�سوائل ،م�ضخات مياه
كهربائية ،م�ضخات كهربائية غاط�سة ،م�ضخات التوربينات العميقة املحركات الكهربائية
للآلة ،م�ضخات حريق ،م�ضخات التوربينات العمودية م�ضخات لولبية متعددة الأطوار،
م�ضخات تربيد املحركات.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :جرنال بامب�س ا�س.ال
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :أ�سبانية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بول�.إند� .إل �أوليفـريال (يو�.إي.7.نافـي � )1سي/دبليو46394 ،
ريباروجا ديل توريا ،فان�سيا� ،أ�سبانيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/4 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سك ــة رق ــم ،5509 :بنايــة رقــم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144401 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معادن غري نفـي�سة وكل خليط منها وخاماتها ،مواد معدنية للبناء والت�شييد ،املباين
املعدنية املنقولة ،الكابالت والأ�سالك غري الكهربائية من معادن عادية ،خردوات معدنية
�صغرية ،حاويات معدنية للتخزين �أو النقل ،خزائن.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تاتا �صنز برايفت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بومباي هاو�س 24 ،هومي مودي �سرتيت ،مومباي  ،001 400 -الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سك ــة رق ــم ،5509 :بنايــة رقــم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144408 :
فـي الفئة  19من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مواد بناء حرارية غري معدنية (مواد بناء (غري معدنية)� ،أنابيب قا�سية غري معدنية
للمباين� ،أ�سفلت وزفت وقار ،مباين غري معدنية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تاتا �صنز برايفت ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بومباي هاو�س 24 ،هومي مودي �سرتيت ،مومباي  ،001 400 -الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سك ــة رق ــم ،5509 :بنايــة رقــم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144414 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
معكرونة (رامن طبق ياباين من املعكرونة ،نودلز معكرونة رقيقة� ،شعريية معكرونة
�أودون ،الوجبات اجلاهزة القائمة على املعكرونة� ،شعريية نودلز� ،صل�صات توابل� ،صل�صة
مرق اللحم ،بذور ال�سم�سم توابل ،خملالت م�صنعة من اخل�ضار املقطعة والبهارات،
الت�شاوت�شاوتوابل ،توابل بودرة� ،صل�صة �صويا� ،أرز�سريع التح�ضري� ،سباغيتي معكرونة
رفـيعة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شانغهاي رامينتوك �إي-كومري�س كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :روم  ،2153بيلدينغ منرب ،2 .زيك�سينغ رود منرب ،588 .مينهانغ
دي�سرتيكت� ،شانغهاي ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144417 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
الدعاية والإعالن عرب التلفزيون ،الإعالن والدعاية املبا�شرة على �شبكات احلا�سوب ،تنظيم
املعار�ض لغايات جتارية �أو دعائية� ،إنتاج الأفالم الإعالنية ،امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال ،
ترويج املبيعات للآخرين� ،أبحاث الت�سويق ،خدمات �إعداد مناذج الدعاية والإعالن �أو ترويج
املبيعات ،ت�سويق ،الت�سويق اال�ستهدافـي� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات
وبائعيها ،حتديث و�صيانة البيانات فـي قواعد البيانات احلا�سوبية ،فهر�سة مواقع الويب
لغايات جتارية �أو �إعالنية ،ت�أجري �آالت البيع ،خدمات التجزئة للم�ستح�ضرات ال�صيدلية
والبيطرية وال�صحية والإمدادات الطبية.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شانغهاي رامينتوك �إي-كومري�س كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :روم  ،2153بيلدينغ منرب ،2 .زيك�سينغ رود منرب ،588 .مينهانغ
دي�سرتيكت� ،شانغهاي ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144421 :
فـي الفئة  28من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أ�شجار عيد امليالد من مواد تركيبية (اللعب و�أدوات اللعب� ،أدوات
الريا�ضة اجلمبازية والأدوات الريا�ضية غري الواردة فـي فئات
�أخرى ،و�أ�شجار الزينة)� ،أ�شرطة للجمباز الإيقاعي (اللعب و�أدوات اللعب� ،أدوات الريا�ضة
اجلمبازية والأدوات الريا�ضية غري الواردة فـي فئات �أخرى ،و�أ�شجار الزينة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تويبوك�س غيدا بازارالما �سانايي فـي تيكاريت �أنونيم �سريكيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :كومهوريي ـ ــت ماهالي ــ�سي غوربي ــنار يولـ ــو كـ ــاد .منرب5/167:
بويوك�سيكمي�سي� ،إ�سطنبول ،تركيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/17 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144434 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة (القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية ،الأرز،
التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب،
اخلبز والفطائر واحللويات ،احللويات املثلجة ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية
وم�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل ،اخلل وال�صل�صات (التوابل) ،البهارات ،الثلج).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :تويبوك�س غيدا بازارالما �سانايي فـي تيكاريت �أنونيم �سريكيتي
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :تركية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :كومهورييـ ــت ماهالي�س ــي غوربي ــنار يول ــو كاد .منرب5/167:
بويوك�سيكمي�سي� ،إ�سطنبول ,تركيا
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/18 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144722 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خ�ضراوات مطبوخة (فواكه وخ�ضراوات حمفوظة وجمففة
ومطهوة) ،فواكه حمفوظة (فواكه وخ�ضراوات حمفوظة
وجمففة ومطهوة) ،خ�ضراوات جمففة (فواكه وخ�ضراوات حمفوظة وجمففة ومطهوة)،
فواكه مطبوخة (فواكه وخ�ضراوات حمفوظة وجمففة ومطهوة) ،حلوم (اللحوم
والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد) ،جلي هالم ،للطعام (هالميات (جيلي)) ،مواد دهنية
ل�صنع دهون �صاحلة للأكل (الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل) ،خال�صات حلوم ،منتجات
احلليب (احلليب ومنتجات احلليب) ،مربى فواكه (مربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر)،
بي�ض ،حلوم دواجن غري حية (اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :فو�شان هايتيان فاليفورينغ �آند فود كو ،.ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب ،16 .وين �شا رود فو�شان �سيتي ،غوانغدونغ بروفـين�س ،ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/30 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144781 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
النقل (النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم الرحالت وال�سفر).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :أروهة لل�سياحة �ش.ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،85610 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/3/31 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم144992 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
قهوة (القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة اال�صطناعية ،الأرز ،التابيوكا وال�ساغو ،الدقيق
وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة من احلبوب ،اخلبز والفطائر واحللويات ،احللويات املثلجة،
ع�سل النحل والع�سل الأ�سود ،اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح ،اخلردل ،اخلل وال�صل�صات
(التوابل) ،البهارات ،الثلج .خبز ،خبز �أفرجني ،كروا�سون ،معجنات ،كعك ،كعك حملى،
عجينة ،ب�سكويتات الوفل ،بودجن).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سانت بيري غروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :كينغ�ستون هاو�س ،تاورز بيزن�س بارك ،ويلم�سلوو رود ،مان�ش�سرت،
�إم�2 20إل �إك�س ,اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/8 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
حــــق الأولويـــــــــة ( :رقم الأولوية - UK00003544877 :تاريخ الأولوية- 2020/10/16 :
بلد الأولوية :اململكة املتحدة)
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145176 :
فـي الفئة  30من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�شاي (النب وال�شاي والكاكاو وال�سكر والأرز والتابيوكا
وال�ساغو والنب اال�صطناعي ،الدقيق وامل�ستح�ضرات امل�صنوعة
من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة ،ع�سل النحل والع�سل الأ�سود،
اخلمرية وم�سحوق اخلبيز ،امللح واخلردل واخلل وال�صل�صة ،التوابل ،البهارات ،الثلج،
خبز ،خبز �أفرجني ،الكروا�سون ،معجنات ،كعك ،عجينة ،كعك الوفل ،بودجن).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :سانت بيري غروب ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :اململكة املتحدة
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :كينغ�ستون هاو�س ،تاورز بيزن�س بارك ،ويلم�سلوو رود ،مان�ش�سرت،
�إم�2 20إل �إك�س ،اململكة املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
حــــق الأولويـــــــــة ( :رقم الأولوية - UK00003544934 :تاريخ الأولوية-2020/10/16 :
بلد الأولوية :اململكة املتحدة)
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145177 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التحليل املايل ،ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،املقا�صة املالية ،غرف املقا�صة املالية ،التقييم املايل
(الت�أمني والأعمال امل�صرفـية والعقارات) ،املعلومات املالية ،الإدارة املالية ،خدمات ال�ضمان،
خدمات حفظ الودائع� ،أ�سعار البور�صة.
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مركز مقا�صة الأوراق املالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :طريق امللك فهد ،العليا ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية ،ر.ب،11555 :
اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145178 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التحليل املايل (التحليل املايل ،ال�سم�سرة ،ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،املعلومات املالية،
ا�ستثمار الأموال� ،سم�سرة الأوراق املالية� ،سم�سرة بور�صة االوراق املالية� ،أ�سعار البور�صة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة مركز �إيداع الأوراق املالية
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :طريـ ــق امللك فهـ ــد ،العلـ ــيا ،الريـا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية،
ر.ب ،11555 :اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145179 :
فـي الفئة  36من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
التحليل املايل (التحليل املايل ،ال�سم�سرة ،ا�ستثمار ر�ؤو�س الأموال ،املعلومات املالية،
ا�ستثمار الأموال� ،سم�سرة الأوراق املالية� ،أ�سعار البور�صة� ،سم�سرة بور�صة الأوراق املالية
وال�سندات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة تداول للحلول املتقدمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :طريق امللك فهد ،العليا ،الريا�ض ,اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145180 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
برجمة احلا�سوب (برجمة الكمبيوتر ،ا�ست�شارات برامج الكمبيوتر ،ت�صميم برامج
الكمبيوتر ،حتليل �أنظمة كمبيوتر ،ت�صميم �أنظمة كمبيوتر ،حتويل البيانات �أو الوثائق
من �أو�ساط مادية �إلى �إلكرتونية ،ن�سخ برامج كمبيوتر ،تفعيل مواقع الإنرتنت ،حتميل
برامج كمبيوتر� ،صيانة برامج كمبيوتر ،ت�أجري برامج كمبيوتر ،ت�أجري خوادم ال�شبكة،
بحث وتطوير املنتجات اجلديدة للآخرين ،حتديث برامج كمبيوتر ،تنفـيذ درا�سات
امل�شاريع التقنية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة تداول للحلول املتقدمة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :طريق امللك فهد ،العليا ،الريا�ض ,اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145181 :
فـي الفئة  4من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
فحم (فحم (وقود)).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم� :شركة �سعود عبدالعزيز ال�سيف للتجارة
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سعودية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :الريا�ض ،حي الفوطة� ،شارع امللك فـي�صل ،اململكة العربية ال�سعودية
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145182 :
فـي الفئة  21من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أواين (�أدوات و�أواين و�أوعية لال�ستعمال املنزيل ،وللمطبخ (لي�ست من معادن نفـي�سة
�أو مطلية بها)� ،أم�شاط و�أ�سفنج فرا�شي (عدا فرا�شي التلوين �أو الدهان) ،مواد �صنع
الفرا�شي� ،أدوات تنظيف� ،سلك جلي ،زجاج غري م�شغول �أو زجاج �شبه م�شغول (عدا الزجاج
امل�ستعمل فـي املباين)� ،أواين زجاجية و�أواين خزف �صيني و�أواين خزفـية غري واردة فـي
فئات �أخرى).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :براند انفـي�ستمنتز م.م.ح/ذ.م.م
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان –197-0024-A :فـيالت فالمنجو ،مدينة عجمان الإعالمية احلرة،
عجمان ,الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145183 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
مركبات نقل برية ،جوية ،مائية وال�سكك احلديدية (مركبات نقل برية ،جوية ،مائية
وال�سكك احلديدية ،ال�سيارات� ،سيارات ذات حمرك� ،سيارات التخييم ،مركبات كهربائية،
مكائن للمركبات الربية ،حمركات تدوير للمركبات الربية� ،صناديق م�سننات للمركبات
الربية� ،أج�سام �سيارات� ،شا�سيهات �سيارات ،عجالت لل�سيارات� ،إطارات �سيارات ،هياكل
�سفلية للمركبات� ،أكيا�س هواء �أجهزة �أمان فـي ال�سيارات ،واقيات �صدمات لل�سيارات،
عجالت مطلقة للمركبات الربية ،قاب�ضات كلت�شات للمركبات الربية ،مكابح للمركبات،
�أغطية ملكائن املركبات ،م�ساحات زجاج املركبات الأمامي ،مرايا الر�ؤية اخللفـية ،خممدات
ال�صدمات لل�سيارات� ،أبواب للمركبات� ،أحزمة �أمان ملقاعد املركبات ،عجالت قيادة املركبات،
نافدات للمركبات� ،أغطية العجلة االحتياطية لل�سيارات� ،سيارات بدون �سائق �سيارات
م�ستقلة ،لوحات ت�شغيل املركبات ،حاجبات �شم�سية لل�سيارات).
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با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 2266 :شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ ،هيبيي  ،071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان

طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145184 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير (خدمات وكاالت اال�سترياد والت�صدير ،ترويج
املبيعات للآخرين ،خدمات توفـري �أو ت�أمني للآخرين �شراء �سلع وخدمات لأعمال �أخرى،
ت�سويق ،دعاية و�إعالن� ،إتاحة �سوق �إلكرتونية مل�شرتي ال�سلع واخلدمات وبائعيها� ،إدارة
�أعمال وا�ست�شارات تنظيمية ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 2266 :شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ ،هيبيي  ،071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145185 :
فـي الفئة  37من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حمطات خدمة املركبات �إعادة التعبئة بالوقود وال�صيانة( ,حمطات خدمة املركبات �إعادة
التعبئة بالوقود وال�صيانة� ،صيانة و�إ�صالح ال�سيارات� ،صيانة املركبات ،معاجلة املركبات
مبواد م�ضادة لل�صد�أ ،م�ساعدات �إ�صالح املركبات املعطلة ت�صليح ،تزييت املركبات ،تنظيف
املركبات ،غ�سل املركبات ،تلميع املركبات ،التلميع بالورني�ش ،تركيب و�صيانة و�إ�صالح
املعدات الآلية ،مقاومة ال�صد�أ� ،إعادة تلبي�س الإطارات باملطاط� ،إ�صالح الإطارات املطاطية،
موازنة العجالت).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غريت وول موتور كومباين ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� 2266 :شاويانغ �ساوث �سرتيت ،باودينغ ،هيبيي  ،071000ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/14 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145342 :
فـي الفئة  3من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
م�ستح�ضرات جتميل (م�ستح�ضرات تبيي�ض الأقم�شة
ومواد �أخرى ت�ستعمل فـي غ�سل وكي املالب�س ،م�ستح�ضرات تنظيف و�صقل وجلي وك�شط،
�صابون ،عطور وزيوت عطرية ،م�ستح�ضرات جتميل ،غ�سول (لو�شن) لل�شعر ،منظفات
�أ�سنان).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :اجلنة العاملية للتجارة العامة (�ش.ذ.م.م)
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،26537 :دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/22 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145468 :
فـي الفئة  6من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
متاثيل جذعية من معادن غري نفـي�سة (متاثيل جذعية من معادن غري نفـي�سة ،حجارة
ر�صف لوحية معدنية للبناء� ،ألواح بناء معدنية� ،أ�سالك �أملنيوم� ،أملنيوم ،رقائق �أملنيوم ،مواد
بناء معدنية ،مواد تغليف معدنية للبناء ،لوحات �صوتية من املعدن ،مباين معدنية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :خان هولدينجز ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :إماراتية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب ،118863 :مكتب رقم ،601 – 606 :برج كلوفر ،اخلليج
التجاري ،دبي ،الإمارات العربية املتحدة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/27 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145477 :
فـي الفئة  29من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
حلوم (اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�صيد ،خال�صات اللحم ،فواكه وخ�ضراوات
حمفوظة وجممدة وجمففة ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر،
بي�ض ،احلليب ومنتجات احلليب ،الزيوت والدهون ال�صاحلة للأكل� ،سمك غري حي،
حلوم دواجن غري حية ،حلوم ال�صيد ،غري حية ،فواكه حمفوظة ،فواكه معاجلة ،فواكه
جممدة ،خ�ضراوات مطبوخة ،خ�ضراوات جمففة ،خ�ضراوات حمفوظة ،جلي (هالم)
للطعام ،فواكه مطبوخة بال�سكر ،دهون �صاحلة للأكل ،حم�ص ،خثارة اللنب ،معجون
�أ�سا�سه اخل�ضار ،معجون �أ�سا�سه مك�سرات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :وينغرينز فارمز بي فـي تي.ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة :هندية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بي ،401/5وورلد �سبا (وي�ست)� ،سيكتور  ،30غورغاون ،هاريانا،
 ،122001الهند
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145485 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أجهزة قيا�س الكثافة الب�صرية (الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية و�أجهزة
و�أدوات الت�صوير الفوتوغرافـي وال�سينمائي والأجهزة والأدوات الب�صرية و�أدوات الوزن
والقيا�س والإ�شارة واملراقبة (الإ�شراف) والإنقاذ والتعليم� ،أجهزة و�أدوات لو�صل �أو فتح �أو
حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو التحكم فـي الطاقة الكهربائية� ،أجهزة ت�سجيل �أو �إر�سال �أو
ن�سخ ال�صوت �أو ال�صور ،حامالت بيانات مغناطي�سية� ،أقرا�ص ت�سجيل� ،أقرا�ص مدجمة،
�أقرا�ص فـيديوية رقمية وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية� ،آليات للأجهزة التي تعمل
بقطع النقد� ،آالت ت�سجيل النقد� ،آالت حا�سبة ،معدات معاجلة البيانات� ،أجهزة الكمبيوتر،
برامج كمبيوتر� ،أجهزة �إطفاء احلرائق ،تطبيقات برجميات احلا�سوب ،قابلة للتنزيل،
رجميات حا�سوب (م�سجلة) ،من�صات لربامج احلا�سوب امل�سجلة �أو القابلة للتحميل).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غلوبال كار غروب بي تي اي .ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :روبين�سون رود  ،#18-00ايه اي ايه تاور� ،سنغافورة ,048542-
�سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145491 :
فـي الفئة  12من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�أج�سام �سيارات (املركبات و�أجهزة النقل الربي �أو اجلوي �أو املائي� ،أج�سام �سيارات� ،سيارات
بدون �سائق (�سيارات م�ستقلة) ،بيوت متنقلة على هيئة مركبات كبرية� ،أكيا�س هواء (�أجهزة
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�أمان فـي ال�سيارات)� ،أجهزة �ضد ال�سرقة للمركبات� ،أجهزة �إنذار �ضد ال�سرقة للمركبات،
دوات مانعة النزالق �إطارات املركبات� ،أغطية للمركبات� ،سال�سل ال�سيارات� ،شا�سيهات
�سيارات ،حماور دواليب املركبات ،فرامل للمركبات ،مكائن للمركبات الربية ،حمركات
القيادة للمركبات الربية ،واقيات �صدمات لل�سيارات ،قاب�ضات (كلت�شات) للمركبات
الربية� ،أذرع تو�صيل للمركبات الربية ،بخالف �أجزاء املحركات واملكائن ،و�صالت قارنة
للمركبات الربية� ،صناديق م�سننات للمركبات الربية ،خممدات �صدمات لتوقف املركبات،
حاجبات �شم�سية لل�سيارات� ،أبواق للمركبات ،مرايا جانبية للمركبات ،واقيات وحل� ،أجنحة
للمركبات ،حموالت عزم الدوران للمركبات الربية ،ق�ضبان االلتواء للمركبات� ،أعمدة
نقل احلركة للمركبات الأر�ضية)� ،أج�سام للمركبات (�سال�سل نقل للمركبات الأر�ضية،
�آليات نقل احلركة للمركبات الربية ،مقاعد للمركبات ،مدا�سات لإعادة تلبي�س الإطارات،
تربينات للمركبات الربية ،الهياكل ال�سفلية للمركبات ،هياكل �سفلية للمركبات� ،صمامات
لإطارات العربات� ،أغلفة الإطارات الهوائية ،عجالت ال�سيارة ،لوحات ت�شغيل ال�سيارة،
�أثقال توازن لعجالت املركبات ،عجالت قيادة املركبات� ،آليات دفع للمركبات الربية ،نوافذ
لل�سيارات� ،ستائر ال�شم�س مهي�أة لل�سيارات ،الزجاج الأمامي ،نوافذ للمركبات ،م�ساحات
م�صابيح� ،أغطية مقاعد املركبات� ،أغطية لعجالت قيادة ال�سيارة ،غطية العجلة االحتياطية
لل�سيارات).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غلوبال كار غروب بي تي اي .ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :روبين�سون رود  ،#18-00ايه اي ايه تاور� ،سنغافورة ،048542-
�سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145497 :
فـي الفئة  35من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
دعاية و�إعالن (خدمات الدعاية والإعالن و�إدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي،
الإعالن عرب الإنرتنت على �شبكة الكمبيوتر ،الإعالن فـي الهواء الطلق ،ن�شر املواد
الإعالنية ،حت�سني حمرك البحث لتعزيز املبيعات ،لرتويج للل�سلع واخلدمات من خالل
رعاية الأحداث الريا�ضية ،عر�ض �سلع على و�سائل الإعالم لغايات البيع بالتجزئة ،خدمات
الو�ساطة التجارية ،خدمات امل�شورة فـي �إدارة الأعمال  ،خدمات �إدارة الأعمال امل�ؤقتة،
امل�ساعدة فـي �إدارة الأعمال  ،ا�ست�شارات �إدارة الأعمال  ،ت�سويق ،الت�سويق اال�ستهدافـي ،ملف
تعريف امل�ستهلك لأغرا�ض جتارية �أو ت�سويقية ،البيع باملزاد العلني).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غلوبال كار غروب بي تي اي .ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :روبين�سون رود  ،#18-00ايه اي ايه تاور� ،سنغافورة ،048542-
�سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145503 :
فـي الفئة  39من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ت�أجري املركبات (النقـل وتغليف وتخزين ال�سـلع وتنظيم الرحالت وال�سفر.ت�أجري املركبات،
توفـري معلومات النقل ،احلجز للنقل� ،شحن الب�ضائع ،النقل اللوجي�ستي ،النقل بال�سيارات،
توفـري معلومات النقل ،ت�سليم الب�ضائع ،تخزين الب�ضائع ،خدمات قطر املركبات املعطلة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غلوبال كار غروب بي تي اي .ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :روبين�سون رود  ،#18-00ايه اي ايه تاور� ،سنغافورة ،048542-
�سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
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طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم145504 :
فـي الفئة  42من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
ا�ست�شارات فـي الربجميات احلا�سوبية (اخلدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث
والت�صميم املتعلقة بها ،خدمات التحاليل والأبحاث ال�صنـاعية ،خدمـات ت�صميم وتطوير
عتاد وبرامج الكمبيوتـر.ا�ست�ضافة مواقع الويب على الكمبيوتر� ،صيانة برامج الكمبيوتر،
اال�ست�شارة فـي تكنولوجيا املعلومات ،خدمات اال�ست�شارة فـي جمال التكنولوجيا ،ا�ست�شارات
فـي الربجميات احلا�سوبية� ،إجراء درا�سات امل�شاريع التقينة ،الهند�سة).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :غلوبال كار غروب بي تي اي.ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :سنغافورية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان 1 :روبين�سون رود  ،#18-00ايه اي ايه تاور� ،سنغافورة ،048542-
�سنغافورة
تاريخ تقدمي الطلب2021/4/28 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
طلب ت�سجيل العالمة التجارية رقم146200 :
فـي الفئة  9من �أجل ال�سلع/اخلدمات:
�ألواح �شم�سية لإنتاج الكهرباء (الألواح ال�شم�سية لإنتاج الكهرباء ،الأجهزة الكهرو�ضوئية
واملن�ش�آت لتوليد الكهرباء ال�شم�سية� ،شواحن تعمل بالطاقة ال�شم�سية ،الألواح الكهرو�ضوئية
لتوليد الكهرباء ،البطاريات ال�شم�سية ،اخلاليا ال�ضوئية ،بطاريات كهربائية ،حموالت
(كهرباء) ،حموالت لإمدادات الطاقة ،حموالت �ضوئية).
با�ســــــــــــــــــــــــــــــــــم :ترينا �سولر كو ،ليمتد
اجلن�سيـــــــــــــــــــــــــة� :صينية
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :منرب 2 .ترينا رود ،ترينا بي فـي بارك ،ك�سينبيي دي�سرتيكت،
�شانغزهو ،جيانغ�سو  ،213031ال�صني
تاريخ تقدمي الطلب2021/6/3 :
ا�ســــــــم الوكيـــــــــــل :الأولى للملكية الفكرية �ش.م.م
العنــــــــــــــــــــــــــــوان :بو�شر ،خلف جامع الأمني� ،سكة رقم ،5509 :بناية رقم،1062 :
الطابق الثاين ،مكتــب رقم ،21 :حمافظة م�سقط� ،سلطنة عمان
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شري فـي ال�سجالت بالرتخي�ص
باالنتفاع وفقا لأحكام املـادة ( )28من قانون (نظام) العالمـات التجاريــة ل ــدول جم ــل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة137346 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة43 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/3/16 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1359 :فـي 2020/9/27م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :أ�سعد ال�شماخي
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع :الأ�سود الثالثة �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 511 :ر.ب114 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/8/26 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/8/30 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة143821 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة39 :
تاريــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2021/8/9 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل  1384 :فـي 2021/3/21م
ا�ســــــــــــــــم املالـــــــــــــــــــــــك� :أثوبيني �أيرالينز جروب
ا�سم املرخـ�ص لـه باالنتفـاع� :شركة وكاالت �سفريات بهوان �ش.م.م
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة :عمانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان� :ص.ب 282 :ر.ب100 :
جهــة م�شـــروع اال�ستغــــالل� :سلطنة عمان
تاريـــــــــــخ الرتخيــــــــــــــ�ص2021/3/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/8/30 :م
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�إعــــــالن
تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمـ ــات امل�سجلة والتي مت الت�أ�شيـ ــر فـي ال�سجـالت بانتقال
ملكيتهــا وفقــا لأحكــام املـ ــادة ( )26من قانــون (نظام) العالمــات التجاريــة لــدول جمل ــ�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم .2017/33
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة24317 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/2/5 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 779 :فـي 2004/11/21م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :مار�س انكوبوريتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ريرت �شونبخ فريموغن�سفري والتنغ جي ام بي ات�ش & كو كيه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :الفرد  -ريرت � -شرتا�س  2571111والدنبخ� ،أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/3/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/8/29 :م
رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة29313 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة30 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2005/6/6 :م

رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 784 :فـي 2005/2/1م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :مار�س انكوبوريتد
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :ريرت �شونبخ فريموغن�سفري والتنغ جي ام بي ات�ش & كو كيه جي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :أملانية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :الفرد  -ريرت � -شرتا�س  2571111والدنبخ� ،أملانيا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :أملانيا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/3/31 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/8/29 :م
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رقـــــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــة19858 :
الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة5 :
تاريـــــــــــــخ الت�سجيــــــــــــــل2008/4/8 :م
رقم وتاريخ اجلريدة التي �أ�شهر بها الت�سجيل 833 :فـي 2007/2/17م
ا�ســــــم املالـــــك ال�سابــــــــــق :دجي ا�س كيه كون�سيومر هيلثكري �أ�س�.أيه
ا�سـم من انتقلت �إليه امللكية :برييغو فارما انرتنا�شيونال دي.ايه�.سي
اجلن�سيـــــــــــة واملهنــــــــــــــة� :إيرلندية  -التجارة وال�صناعة
العـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :ذي �شارب بلدينغ ،هوغان بالي�س ،دوبلني  ،2دي  02تي واي ،74
�إيرلندا
جهة م�شــروع اال�ستغـــــــالل� :إيرلندا
تاريــــــخ انتقـــــال امللكيــــــة2021/6/18 :م
تاريــخ الت�أ�شيــر بال�سجــــــل2021/8/29 :م
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الأزهر بن من�صور بن حممد العزري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فر�سان ال�شرق �ش.م.م
يعلن الأزهر بن من�صور بن حممد العزري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فر�سان ال�شرق
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،7066880وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/٨/23م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �إزكي  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم95994303 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة فر�سان �آ�سيا �ش.م.م
يعلن الأزهر بن من�صور بن حممد العزري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة فر�سان �آ�سيا �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،7062214وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/٨/23م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �إزكي  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم95994303 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سامل بن را�شد الغيثي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ضفة العالية للتجارة  -تو�صية
يعلن �سعيد بن �سامل بن را�شد الغيثي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�ضفة العالية للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1262423وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
�ص.ب 491 :ر.ب512 :
هاتف رقم95310096 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هزاع بن علي بن �سيف الري�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إعمار حم�ضة العاملية للتجارة -ت�ضامنية
يعلن هزاع بن علي بن �سيف الري�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إعمار حم�ضة العاملية
للتجارة -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1293515وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم96665755 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن حممد بن م�سعود ال�سكيتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سكيتي وال�شام�سي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �أحمد بن حممد بن م�سعود ال�سكيتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سكيتي وال�شام�سي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1207802وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم95597180 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
را�شد بن �سيف بن علي ال�شملي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تاج الكرامة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن را�شد بن �سيف بن علي ال�شملي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تاج الكرامة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،8076790وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99899553 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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فهد بن �سامل بن را�شد ال�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سعيدي والرحبي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن فهد بن �سامل بن را�شد ال�سعيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سعيدي والرحبي
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1068495وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
هاتف رقم96670713 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن مبارك بن را�شد احلجري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الطيف ال�صناعية �ش.م.م
يعلن حممد بن مبارك بن را�شد احلجري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الطيف ال�صناعية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1133372وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92296766 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سهيل بن �أحمد ج�شعول
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلودة العاملية للخدمات  -تو�صية
يعلن حممد بن �سهيل بن �أحمد ج�شعول أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجلودة العاملية للخدمات -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1223042وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة ظفار
هاتف رقم99844886 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن مبارك بن علي العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع هبوب الليايل للتجارة �ش.م.م
يعلن علي بن مبارك بن علي العلوي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع هبوب الليايل
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1286433وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم95447760 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نا�صر بن حمد بن �سعيد الدرو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع قمر اخلليج الالمع �ش.م.م
يعلن نا�صر بن حمد بن �سعيد الدرو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع قمر اخلليج
الالمع �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1068647وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 531 :ر.ب117 :
هاتف رقم99425549 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
نا�صر بن عبداللـه بن �سيف الوهيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة معامل الديرة  -تو�صية
يعلن نا�صر بن عبداللـه بن �سيف الوهيبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة معامل الديرة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1178697وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/17م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية قريات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99509915 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن عبداللـه بن هالل الكيومي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الكهف الوطنية  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن عبداللـه بن هالل الكيومي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع الكهف
الوطنية  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،8070342وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/9م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 251 :ر.ب114 :
هاتف رقم98817505 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن �سامل بن دروي�ش ال�شكيلي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأ�سا�سات الأربعة للتجارة  -تو�صية
يعلن حمد بن �سامل بن دروي�ش ال�شكيلي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأ�سا�سات الأربعة للتجارة -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1015800وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99320696 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سيف بن علي بن �سبيح املالكي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة النجم ال�ساري للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سيف بن علي بن �سبيح املالكي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة النجم ال�ساري للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1467069وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99313123 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
خليفة بن حممد بن خليفة الهطايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل عيني للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن خليفة بن حممد بن خليفة الهطايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة تالل عيني للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1054526وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/6/13م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب 725 :ر.ب112 :
هاتف رقم99049904 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حميد بن مبارك بن حميد الغافري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأخوة للتعمري �ش.م.م
يعلن حميد بن مبارك بن حميد الغافري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأخوة للتعمري �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1037690وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/8/9م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 546 :ر.ب320 :
هاتف رقم99458997 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن خمي�س بن �سليم البطيني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حممود البطيني و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن خمي�س بن �سليم البطيني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممود البطيني
و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1126351
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم92400844 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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جمعة بن �سامل بن م�سلم العرميي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أر�ض العاديات للتجارة
يعلن جمعة بن �سامل بن م�سلم العرميي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أر�ض العاديات للتجارة،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1048084وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/7/6م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب 533 :ر.ب411 :
هاتف رقم99450706 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو لهف العرميي للتجارة
يعلن جمعة بن �سامل بن م�سلم العرميي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو لهف العرميي
للتجارة ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1032109وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/7/6م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية �صور  -حمافظة جنوب ال�شرقية
�ص.ب 533 :ر.ب411 :
هاتف رقم99450706 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حمد بن حمود بن يا�سر اجلنيبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الديرة اجلنوبية للتجارة واملقاوالت
يعلن حمد بن حمود بن يا�سر اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الديرة اجلنوبية للتجارة
واملقاوالت ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1183448وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/21م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية هيماء  -حمافظة الو�سطى
�ص.ب 2 :ر.ب712 :
هاتف رقم92668555 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جنوب اخل�ضراء الوطنية للتجارة واملقاوالت
يعلن حمد بن حمود بن يا�سر اجلنيبي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جنوب اخل�ضراء الوطنية
للتجارة واملقاوالت ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1185044وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2018/2/21م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية هيماء  -حمافظة الو�سطى
�ص.ب 2 :ر.ب712 :
هاتف رقم92668555 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامل بن خليفة بن حممد احلرا�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املح�ضار العاملية �ش.م.م
يعلن �سامل بن خليفة بن حممد احلرا�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املح�ضار العاملية
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1163718وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/8/30م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
والية امل�صنعة  -حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم99723273 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن خليفة بن نا�صر النا�صري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة �أبو عبدالرحمن النا�صري و�شركاه للتجارة  -تو�صية
يعلن �سامل بن خليفة بن نا�صر النا�صري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو عبدالرحمن
النا�صري و�شركاه للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،7048874وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/15م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 583 :ر.ب511 :
هاتف رقم99310909 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�شهاب بن حمد بن �سعيد الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة حمد الهنائي و�أوالده للتجارة  -تو�صية
يعلن �شهاب بن حمد بن �سعيد الهنائي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حمد الهنائي و�أوالده
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1540114وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/7م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية عربي  -حمافظة الظاهرة
�ص.ب 3486 :ر.ب112 :
هاتف رقم99756705 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عابدة بنت عي�سى بن حممد الزدجالية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ر�ؤية امل�ستقبل الف�ضية �ش.م.م
تعلن عابدة بنت عي�سى بن حممد الزدجالية �أنـها تقـ ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة ر�ؤية امل�ستقبل
الف�ضية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1290531وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/6/24م ،وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
�أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 829 :ر.ب132 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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مكتب علي الدح و�شركاه
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املطبعة الوطنية �ش.م.م
يعلن مكتب علي الدح و�شركاه أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املطبعة الوطنية �ش.م.م ،وامل�سجلة
لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1160702وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/5/7م،
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
روي  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 457 :ر.ب112 :
هاتف رقم 24791115 :فاك�س رقم24795551 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة عامل ال�صخور �ش.م.م
يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة عامل ال�صخور �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1628720
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/24م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�سناو  -والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب 151 :ر.ب418 :
هاتف رقم 95806298 - 99221971 :فاك�س رقم25771572 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد البخ�ش خدابخ�ش البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة وردة ريام للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن خالد البخ�ش خدابخ�ش البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وردة ريام للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1687255وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/25م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان ا آلتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1105 :ر.ب112 :
هاتف رقم99379189 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما جمريا �ش.م.م
يعلن خالد البخ�ش خدابخ�ش البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سما جمريا �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ـ ــم  ،1055410وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/8/25م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1105 :ر.ب112 :
هاتف رقم99379189 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطالل اجلمرية �ش.م.م
يعلن خالد البخ�ش خدابخ�ش البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أطالل اجلمرية �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ـ ــم  ،1145741وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/8/25م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1105 :ر.ب112 :
هاتف رقم99379189 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو تهاين البلو�شي �ش.م.م
يعلن خالد البخ�ش خدابخ�ش البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أبو تهاين البلو�شي
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ـ ــم  ،1691546وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/7/28م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1105 :ر.ب112 :
هاتف رقم99379189 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أطالل اخلوير للتجارة �ش.م.م
يعلن خالد البخ�ش خدابخ�ش البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركــة �أطـ ــالل اخلوي ــر للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمان ــة ال�سج ــل الـتج ــاري بالرق ـ ــم  ،1682997وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/8/25م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1105 :ر.ب112 :
هاتف رقم99379189 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد للعقارات �ش.م.م
تعلن �أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية �أنـها تقـ ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة �أبعاد للعقارات
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1368721وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 1010 :ر.ب132 :
هاتف رقم91402842 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد للأ�سماك �ش.م.م
تعلن �أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية �أنـها تقـ ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة �أبعاد للأ�سماك
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1364725وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 1010 :ر.ب132 :
هاتف رقم91402842 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد للدواجن �ش.م.م
تعلن �أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية �أنـها تقـ ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة �أبعاد للدواجن
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1367980وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 1010 :ر.ب132 :
هاتف رقم91402842 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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نا�صر بن �سعيد بن عنرب املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �إكليل �صحار املتميزة للتجارة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن �سعيد بن عنرب املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �إكليل �صحار املتميزة
للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1255709وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 338 :ر.ب321 :
هاتف رقم97171759 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عادل ن�سيم حممد ن�سيم خان
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ف�ستان الذكرى للأزياء �ش.م.م
يعلن عادل ن�سيم حممد ن�سيم خان �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ف�ستان الذكرى للأزياء
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1076110وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/8/16م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 103 :ر.ب130 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن �سعيد بن عامر العلوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرتاث الأخ�ضر �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سعيد بن عامر العلوي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الرتاث الأخ�ضر �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1118927وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/7/27م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
اخلوير اجلنوبية  -والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 626 :ر.ب114 :
هاتف رقم91157566 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمد بن نا�صر بن �سيف احلرملي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رونق �إ�سماعية للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلن حمد بن نا�صر بن �سيف احلرملي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رونق �إ�سماعية للتجارة
واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1190789وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم95542742 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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جمال بن عبداللـه بن علي العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التاجر الراقي للتجارة  -تو�صية
يعلن جمال بن عبداللـه بن علي العجمي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التاجر الراقي للتجارة -
تو�صية ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1213444وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2018/2/14م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 41 :ر.ب325 :
هاتف رقم97678789 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
هيثم بن ثاين الفرعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التطوير العاملية للإن�شاءات �ش.م.م
يعلن هيثم بن ثاين الفرعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التطوير العاملية للإن�شاءات �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1724746وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/7/13م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم99337786 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبو الرمي ال�سنيدي للتجارة  -تو�صية
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة �أبو الرمي ال�سنيدي للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١١٧٩٧٤٨وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ١٤٥:ر.ب٤١١:
هاتف رقم٩٩٤٣٠٩٨٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مالعب الن�صر للريا�ضة �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة مالعب الن�صر للريا�ضة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١١٦٣٥٩٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
الغربة اجلنوبية  -والية بو�شر � -سكة رقم - ٣٧٤٥:مبنى رقم٣٧٩١:
جممع رقم - ٢٣٧:الطابق الثاين � -شقة رقم٢٢:
�ص.ب ١٥٤٦:ر.ب١٢١:
هاتف رقم ٩٩٣٧٠٤٠٧:فاك�س رقم٢٤٥٩٥٩١٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب ال�شفافية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية والإدارية واملالية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغنجة للم�شاريع الرائدة �ش.م.م
يعلن مكتب ال�شفافية لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية والإدارية واملالية أ�نـه
يقــوم بت�صفـيــة �شركة الغنجة للم�شاريع الرائدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل
الـتجاري بالرقـم  ،١١٦٨٦٢٤وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/١٨م ،وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -مدينة ال�سلطان قابو�س  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم ٩٩٧٧٣٨٠٧:فاك�س رقم٢٤٦٩٦٦٥٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة امل�ؤذن الذهبي �ش.م.م
يعلن املكتب الإقليمي  -حما�سبون قانونيون  -أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة امل�ؤذن الذهبي
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٠٨١٤١وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/١٦م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلوير  -بناية �سماء حفيت  -الطابق الأر�ضي
�ص.ب ٣٣٨:ر.ب١١٨:
هاتف رقم ٢٤٤٨٤١٠٧:فاك�س رقم٢٤٤٨٤٧٢٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب بي دي �أو
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة وريل انرتنا�شيونال لال�ست�شارات الهند�سية �ش.م.م
يعلن مكتب بي دي �أو �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة وريل انرتنا�شيونال لال�ست�شارات
الهند�سية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٣٣٢١وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�شاطئ القرم  -والية بو�شر
�ص.ب ١١٧٦:ر.ب١١٢:
هاتف رقم ٢٩٠٠١٠٠:فاك�س رقم٢٤٦٤٩٠٣٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن حممد بن �شام�س النبهاين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روافد الربكة املتميزة �ش.م.م
يعلن علي بن حممد بن �شام�س النبهاين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روافد الربكة
املتميزة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٢٦٨٥وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٣/٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �سمائل  -حمافظة الداخلية
هاتف رقم٩٦٤٧٨٧٣٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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نا�صر بن حمد بن �سعيد الدرو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار �صاللة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن نا�صر بن حمد بن �سعيد الدرو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أنوار �صاللة للتجارة
واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٠٥٨٤١وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٥٣١:ر.ب١١٧:
هاتف رقم٩٩٤٢٥٥٤٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدرو�شي املتحدة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن حمد بن �سعيد الدرو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الدرو�شي املتحدة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٤٦٧٢٣وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب ٥٣١:ر.ب١١٧:
هاتف رقم٩٩٤٢٥٥٤٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلليج احلديثة خلدمة ال�سيارات �ش.م.م
يعلن نا�صر بن حمد بن �سعيد الدرو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اخلليج احلديثة
خلدمة ال�سيارات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٤٣٠٧٤
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ٥٣١:ر.ب١١٧:
هاتف رقم٩٩٤٢٥٥٤٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة لون العامل للتجارة �ش.م.م
يعلن نا�صر بن حمد بن �سعيد الدرو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة لون العامل للتجارة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٥٥٥١٨وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ٥٣١:ر.ب١١٧:
هاتف رقم٩٩٤٢٥٥٤٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سحر املعدن لت�شكيل احلديد �ش.م.م
يعلن نا�صر بن حمد بن �سعيد الدرو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سحر املعدن
لت�شكيل احلديد �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٨٠٩٥٦
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
�ص.ب ٥٣١:ر.ب١١٧:
هاتف رقم٩٩٤٢٥٥٤٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن حم�سن بن �إبراهيم �آل رحمة
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع ال�سرحات احلديثة للتجارة  -تو�صية
يعلن حممد بن حم�سن بن �إبراهيم �آل رحمة �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ربوع
ال�سرحات احلديثة للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٢١٦٦٣٤وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية اخلابورة  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥٢٢٧٥٧٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سامي بن �سليمان بن را�شد الربطماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�شاريع الربطماين املتقدمة  -ت�ضامنية
يعلن �سامي بن �سليمان بن را�شد الربطماين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع
الربطماين املتقدمة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٢٢٦١٥٩وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٧٢٠٤٧٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن �سعيد بن �سيف اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بندر الباطنة للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن �سامل بن �سعيد بن �سيف اخلرو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة بندر الباطنة
للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٦٤٤٢٥٤
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٦/٢٢م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة
فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٣٨٦٤:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٩٤٦٩٩٦٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن حممود بن ال�شون الهدابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة حممد الهدابي و�شريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حممد بن حممود بن ال�شون الهدابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة حممد
الهدابي و�شريكه للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،١٢٨٣١١٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠١٨/٣/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٢٧٣٩٠٦٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سامل بن را�شد بن عامر الزيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العمد للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن �سامل بن را�شد بن عامر الزيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العمد للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٧٠٢٥٨٣١وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة الربميي
هاتف رقم99326790 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مراد بن غالم بن حيدر البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�سيارة الذكية لقطع الغيار �ش.م.م
يعلن مراد بن غالم بن حيدر البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�سيارة الذكية
لقطع الغيار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،٨٠٧٣٧٣٢وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/١٣م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة الربميي
�ص.ب ١١:ر.ب١١٨:
هاتف رقم٩٩٣٢٥٤٦٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن را�شد بن هوي�شل املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجلناح الطائر املميز للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن را�شد بن هوي�شل املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجلناح الطائر
املميز للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١٠٩٤٦٢٣
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٦٠:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٦٥٥٥٢٩٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سليمان بن �سعيد بن حارب احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن ال�شيخ الدولية �ش.م.م
يعلن �سليمان بن �سعيد بن حارب احلو�سني �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ابن ال�شيخ
الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٥٨٩٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٩٤٤٠٦٠٠:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن حمد بن عبداللـه البو�سعيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زمائم اجلزيرة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن علي بن حمد بن عبداللـه البو�سعيدي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة زمائم اجلزيرة
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٤٠٨٧٤وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب ١٥١:ر.ب٣٢٩:
هاتف رقم٩٢٧٥١٧٣٧:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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عبداللـه بن خلف بن �سامل اخلرو�صي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة العا�صمة للأثاث والنجارة �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن خلف بن �سامل اخلرو�صي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العا�صمة للأثاث
والنجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠١٠١٧٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم٩٩٤٢٧٧٤٣:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حمدان بن حميد بن حممد اجلحافـي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة االعتماد املتكاملة �ش.م.م
يعلن حمدان بن حميد بن حممد اجلحافـي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة االعتماد
املتكاملة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٧٣١٥٠وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/١١م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة
أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال
ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٥٤٦:ر.ب٣٢٠:
هاتف رقم٩٩٠٠٠٢٢٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حميد بن �سعيد بن حميد البادي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة خط الطيف العاملية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م
يعلن حميد بن �سعيد بن حميد البادي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خط الطيف
العاملية للتجارة واملقاوالت �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٠٧٩٥٦٣وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٣٣:ر.ب٣١٩:
هاتف رقم٩٩٣٦٩٦٩٣ - ٩٦٤٤٦٣٢٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�سعود بن �صالح بن علي ال�سعدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خريات الطريف للتجارة  -تو�صية
يعلن �سعود بن �صالح بن علي ال�سعدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خريات الطريف
للتجارة  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٨٢٥٣٣وفقا
التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/7/3م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي
تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة جنوب الباطنة
هاتف رقم٩٩٢٤٠٨٤٩:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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في�صل بن خلفان بن حمد الرواحي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة العقد الزين للتجارة واخلدمات  -ت�ضامنية
يعلن في�صل بن خلفان بن حمد الرواحي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة العقد الزين
للتجارة واخلدمات  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٥٠١٧٢٠وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ض  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 43:ر.ب111 :
هاتف رقم٩٤٤٦٥٦٦٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا ا إلعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مو�سى بن باقر بن ح�سني املو�سوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الأفكار الأ�صلية �ش.م.م
يعلن مو�سى بن باقر بن ح�سني املو�سوي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الأفكار الأ�صلية
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١١٩٩٢٢٢وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب ٤٧٧:ر.ب١١٦:
هاتف رقم٩٩٦١٢٢٣٢:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن علي بن �سامل العجمي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة م�شاريع �أبو با�سل العجمي للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن علي بن �سامل العجمي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�شاريع �أبو با�سل
العجمي للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٥١٣٤٢٧وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
والية ال�سويق  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب ٢٤٣:ر.ب١٢١:
هاتف رقم٩٩٥٣٣٣٦٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن نا�صر بن حممد الفار�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ل�ؤل�ؤة جمز للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن حممد بن نا�صر بن حممد الفار�سي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ل�ؤل�ؤة جمز
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،١١٢٧٠٦٢
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
لمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا أ
العنوان الآتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن را�شد بن �سعيد الر�شيدي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدقم ملواد البناء �ش.م.م
يعلن حممد بن را�شد بن �سعيد الر�شيدي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الدقم ملواد البناء
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٢٤٩٨٢وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي
ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم٩٥١٥١٥٠٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن �سليمان بن عبداللـه الهنائي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �صيدلية �أمل ال�شفاء �ش.م.م
يعلن حممد بن �سليمان بن عبداللـه الهنائي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �صيدلية �أمل
ال�شفاء �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٢٩٤٦٢٥وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٢٠٦٨٣٦٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أحمد بن �سامل بن حممد البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اجليل اجلديد لتكنولوجيا الطريان �ش.م.م
يعلن �أحمد بن �سامل بن حممد البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة اجليل اجلديد
لتكنولوجيا الطريان �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم
 ،١٣٢٣١٥٢وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم٩٩١١٧٦٧٦:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبدالبا�سط بن حممد بن عبدالرحمن البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة عبدالبا�سط البلو�شي و�أحمد الزدجايل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن عبدالبا�سط بن حممد بن عبدالرحمن البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
عبدالبا�سط البلو�شي و�أحمد الزدجايل للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة
ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٤٢٧٠٣٢وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ ٢٠٢١/٧/٤م ،وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بركاء  -حمافظة جنوب الباطنة
�ص.ب ٢٥٧٥:ر.ب١١٢:
هاتف رقم٩٥٥٨٨٩٢٨:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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خالد بن نا�صر بن �سعيد النعماين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قوة اخلليج الوطنية  -ت�ضامنية
يعلن خالد بن نا�صر بن �سعيد النعماين أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة قوة اخلليج الوطنية -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،١٠٦٠٩٧٣وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ ٢٠٢١/٨/٢٤م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
هاتف رقم٩٢٣٤٤٧٥٥:
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أيوب بن حممد بن خلفان القليبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الدليل املتطور املطلق الذكي للخدمات الفنية
يعلن �أيوب بن حممد بن خلفان القليبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الدليـ ــل املتط ــور
املطلق الذكي للخدمات الفنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ، 1329415
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم98899297 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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يو�سف بن �سعيد بن حممد الكثريي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية
ل�شركة يو�سف بن �سعيد بن حممد الكثريي و�شريكه للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن يو�سف بن �سعيد بن حممد الكثريي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة يو�سف بن �سعيد بن
حممـ ــد الكثي ــري و�شري ــكه للت ــجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،1052961وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية �صحم  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 519 :ر.ب319 :
هاتف رقم95537885 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
ح�سني بن علي بن مبارك املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ربوع درعة للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن ح�سني بن علي بن مبارك املعمري أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ربوع درعة للتجارة -
ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1149419وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة الربميي
�ص.ب 287 :ر.ب326 :
هاتف رقم92119910 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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جابر بن خمي�س بن �سامل اخلنب�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التقنية العالية للمعادن واخلدمات �ش.م.م
يعلن جابر بن خمي�س بن �سامل اخلنب�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التقنية العالية للمعادن
واخلدمات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1278992وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/3/30م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
الوادي الكبري  -والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 4121 :ر.ب112 :
هاتف رقم94422144 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن خليفة بن �سعيد البدراين
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة البدراين �ش.م.م
يعلن حممد بن خليفة بن �سعيد البدراين �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة البدراين �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1116990وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/8/3م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 460 :ر.ب311 :
هاتف رقم99458668 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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هالل بن �سبيل بن عي�سى البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة م�سقط العاملية للإن�شاءات واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن هالل بن �سبيل بن عي�سى البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة م�سقط العاملية للإن�شاءات
واال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1234443وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/25م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 60 :ر.ب117 :
هاتف رقم96400700 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمال�س للأعمال �ش.م.م
يعلن هالل بن �سبيل بن عي�سى البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركـ ــة جمالـ ــ�س للأعمـ ــال
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1285485وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/8/25م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 60 :ر.ب117 :
هاتف رقم96400700 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الرمال ال�سبعة العاملية �ش.م.م
يعلن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة
الرمال ال�سبعة العاملية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1325706
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/11م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -الغربة اجلنوبية � -سكة رقم3745 :
جممع رقم - 237 :الطابق الثاين � -شقة رقم22 :
�ص.ب 1546 :ر.ب121 :
هاتف رقم 96541004 - 24595913 :فاك�س رقم24595912 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة بحار الو�سطى للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية �أنـه يقــوم
بت�صفـيــة �شركة بحار الو�سطى للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري
بالرقـم  ،6036449وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/4/27م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�سناو  -والية امل�ضيبي  -حمافظة �شمال ال�شرقية
�ص.ب 151 :ر.ب418 :
هاتف رقم 95806298 - 99221971 :فاك�س رقم25771572 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-292-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٠٦

فهد بن را�شد بن خمي�س احلب�سي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الكوكبة الذهبية ال�شاملة للتجارة �ش.م.م
يعلن فهد بن را�شد بن خمي�س احلب�سي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الكوكبة الذهبية ال�شاملة
للتجارة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1114596وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/4م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 433 :ر.ب117 :
هاتف رقم97080008 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
رعد بن �سامل بن علي املعمري
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املراعي العمانية �ش.م.م
يعلن رعد بن �سامل بن علي املعمري �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املراعي العمانية �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،3082822وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن عبداللـه بن �سعيد العدوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة التفوق للإن�شاءات اجلديدة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن عبداللـه بن �سعيد العدوي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة التفوق للإن�شاءات
اجلديدة �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1121554وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99602654 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�صالح بن حممد بن عبدالرحمن البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املتحدة للتنمية امل�ستدامة واال�ستثمار �ش.م.م
يعلن �صالح بن حممد بن عبدالرحمن البلو�شي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املتحدة للتنمية
امل�ستدامة واال�ستثمار �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1342880
وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع
مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم95499415 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتوم بن عبداللـه بن خمي�س املقبايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املقبايل للإن�شاءات العامة والتطوير �ش.م.م
يعلن مكتوم بن عبداللـه بن خمي�س املقبايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املقبايل للإن�شاءات
العامة والتطوير �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1113585وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم99602654 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�أحمد بن �سامل بن عبداللـه الكا�سبي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ابن الكا�سبي الوطنية  -تو�صية
يعلن �أحمد بن �سامل بن عبداللـه الكا�سبي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ابن الكا�سبي الوطنية -
تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1255474وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/8/16م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم96160023 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
-295-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٠٦

وليد بن عبداللـه بن را�شد الريامي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة املجرة ال�سابعة للأعمال �ش.م.م
يعلن وليد بن عبداللـه بن را�شد الريامي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة املجرة ال�سابعة للأعمال
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1349737وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
�ص.ب 188 :ر.ب323 :
هاتف رقم92992077 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مكتب �سند روعة الت�ألق للخدمات
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�شريعة الذهبية للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن مكتب �سند روعة الت�ألق للخدمات �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة ال�شريعـ ــة الذهبي ـ ــة
للتجارة واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1028890
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/25م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
اخلو�ض ال�ساد�سة  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم96526911 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سليمان بن �سعيد احلو�سني
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خليج املها للريادة العاملية  -تو�صية
يعلن �سعيد بن �سليمان بن �سعيد احلو�سني أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة خليج املها للريادة
العاملية  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1217426وفقا التفاق
ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/8/22م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
احليل اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم92926962 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
مبارك بن �سيف بن مبارك البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سهول �صحار الع�صرية للتجارة  -ت�ضامنية
يعلن مبارك بن �سيف بن مبارك البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سهول �صحار الع�صرية
للتجارة  -ت�ضامنية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1183212وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
هاتف رقم95344030 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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حممد بن �سامل بن حممد الهطايل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة رمال العوابي للتجارة واملقاوالت  -تو�صية
يعلن حممد بن �سامل بن حممد الهطايل �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة رمال العوابي للتجارة
واملقاوالت  -تو�صية ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،8071780وللم�صفي
وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
والية �صحار  -حمافظة �شمال الباطنة
�ص.ب 126 :ر.ب325 :
هاتف رقم94060749 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممود بن حمد بن حمود املعويل
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الغابة املتكاملة �ش.م.م
يعلن حممود بن حمد بن حمود املعويل أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة الغابة املتكاملة �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1172912وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ
2021/8/2م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى
اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان
ا آلتـي:
احلاجر  -والية العامرات  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم93220968 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن حممد بن مبارك العدوي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سعيد العدوي للطاقة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن حممد بن مبارك العدوي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �سعيد العدوي للطاقة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1217244وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/7/11م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان ا آلتـي:
حمافظة م�سقط
هاتف رقم98178878 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
علي بن عامر بن حممد ال�صواعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جموهرات ال�صفوة �ش.م.م
يعلن علي بن عامر بن حممد ال�صواعي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جموهرات ال�صفوة
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1022629وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة
ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 804 :ر.ب111 :
هاتف رقم99328767 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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مكتب حافظ املحروقي و�شركاه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مطلع ال�شم�س الدولية �ش.م.م
يعلن مكتب حافظ املحروقي و�شركاه للمحاماة واال�ست�شارات القانونية �أنـه يقــوم بت�صفـيــة
�شركة مطلع ال�شم�س الدولية �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم ،1098542
وفقا التفاق ال�شركاء امل�ؤرخ 2021/6/24م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي
الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق
ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية مطرح  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1695 :ر.ب114 :
هاتف رقم92544701 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
حممد بن علي بن ح�سن اللواتي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة كري�ستال للتوزيع �ش.م.م
يعلن حممد بن علي بن ح�سن اللواتي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة كري�ستال للتوزيع �ش.م.م,
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1078220وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 262 :ر.ب130 :
هاتف رقم97723030 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد للع�سل �ش.م.م
تعلن �أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية �أنـها تقـ ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة �أبعاد للع�سل
�ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1367967وللم�صفية وحـدها حـ ـ ــق
متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــية ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان ا آلتـي:
�ص.ب 1010 :ر.ب132 :
هاتف رقم91402842 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أبعاد لتقنية املعلومات �ش.م.م
تعلن �أفراح بنت حممد بن �سامل احلرا�صية �أنـها تقـ ــوم بت�صفـيــة �شرك ــة �أبع ـ ــاد لتقنيـ ــة
املعلومات �ش.م.م ,وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1376010وللم�صفية
وحـدها حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة
امل�صف ــية ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
�ص.ب 1010 :ر.ب132 :
هاتف رقم91402842 :
كمـ ــا تدعـ ــو امل�صفـية مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـية
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــية
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خالد البخ�ش خدابخ�ش البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روائع الطيف للتجارة �ش.م.م
يعلن خالد البخ�ش خدابخ�ش البلو�شي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة روائع الطيف للتجارة
�ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1670506وفقا التفاق ال�شركاء
امل�ؤرخ 2021/8/25م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة أ�مــام الغـيـ ــر,
وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى
العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
�ص.ب 1105 :ر.ب112 :
هاتف رقم99379189 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
عبداللـه بن عامر بن حممد ال�صواعي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جمان للم�شروعات الفنية �ش.م.م
يعلن عبداللـه بن عامر بن حممد ال�صواعي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة جمان للم�شروعات
الفنية �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1073121وللم�صفي وحـده
حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي
كافـ ـ ــة ا ألمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
هاتف رقم99328767 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا ا إلعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سعيد بن �سليمان بن �سعيد ال�سيابي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أ�سد الهند�سية �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سليمان بن �سعيد ال�سيابي �أنـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة �أ�سد الهند�سية �ش.م.م،
وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1151976وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل
ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور
التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة علــى العنوان الآتـي:
والية بو�شر  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم95522515 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن بدء �أعمال الت�صفـية ل�شركة قرطبة للتطوير العقاري والتجارة �ش.م.م
يعلن �سعيد بن �سليمان بن �سعيد ال�سيابي أ�نـه يقــوم بت�صفـيــة �شركة قرطبة للتطوير العقاري
والتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلة لدى �أمانة ال�سجل الـتجاري بالرقـم  ،1187592وفقا التفاق
ال�شرك ــاء امل ـ�ؤرخ 2021/8/4م ،وللم�صفي وحـده حـ ـ ــق متثي ـ ــل ال�شرك ـ ـ ــة فـي الت�صفـي ــة �أمــام
الغـيـ ــر ,وعل ــى اجلميــع مراجعـ ــة امل�صف ــي ف ــي كافـ ـ ــة الأمــور التــي تتعلـ ــق ب�أعمــال ال�شرك ــة
علــى العنوان الآتـي:
املعبيلة اجلنوبية  -والية ال�سيب  -حمافظة م�سقط
هاتف رقم95522515 :
كمـ ــا يدعـ ــو امل�صفـي مبوج ــب هـ ــذا الإعـ ــالن دائنــي ال�شركـ ــة للتقـ ــدم بادعــاءاته ـ ــم �ضـ ــد
ال�شرك ــة مدعمــة بامل�ستنــدات الثبوتيــة عل ــى العن ــوان املذكـ ــور �أع ــاله ,خــالل �ستــة �أ�شه ــر
مــن تاريــخ ن�شــر هــذا الإعـ ــالن ،وعلـى ك ــل مـن عليــه حقــوق لل�شركـة �أن ي�ؤديها للم�صفـي
على العنوان امل�شار �إليه.
امل�صفــي
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�سليمان بن �صغري بن نخرية املبيح�سي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة روابي ال�شهباء للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية
يعلـن �سليمان بن �صغري بن نخرية املبيح�سي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة روابي ال�شهباء
للتجارة واملقاوالت  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1795201
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن �سعيد بن بخيت ال�شع�شعي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شامة اخلليج للت�أجري املعدات  -تو�صية
يعلـن حممد بن �سعيد بن بخيت ال�شع�شعي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �شامة اخلليج
للت�أجري املعدات  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم ،1263106
ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
ثمنة بنت حممد بن م�سعود العوائد
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �سما اجلنوب العربية للتجارة  -تو�صية
تعلـن ثمنة بنت حممد بن م�سعود العوائد ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة �سما اجلنوب العربية
للتجارة  -تو�صية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1170429ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
مها بنت �سعيد ح�شمت
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة جلا�شليون الع�صرية  -ت�ضامنية
تعلـن مها بنت �سعيد ح�شمت ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة جلا�شليون الع�صرية  -ت�ضامنية،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،1148132ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
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مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الإ�ضاءة امل�شرقة للتجارة �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شرك ــة الإ�ضاءة امل�شرقة للتجارة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٢٦٤٦٦٨ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة خط ال�سماء الربونزي �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة خط ال�سماء الربونزي �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٢٦٠٢٦٩ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة احلكمة الربونزية �ش.م.م
يعلـن مكتب املرهوبي لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي
ل�شركـ ــة احلكمة الربونزية �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم
 ،١٢٦٠٢٦٦ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
مكتب الر�ؤية  -حما�سبون قانونيون
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة اخلط الف�ضي للأ�سماك �ش.م.م
يعلـن مكتب الر�ؤية  -حما�سبون قانونيون  -ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة اخلط الف�ضي
للأ�سماك �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٣٧٧٣٦ع ــن انتهاء
أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سعيد �شري حممد خان البلو�شي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة زهرة الرنج�س �ش.م.م
يعلـن �سعيد �شري حممد خان البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة زهرة الرنج�س �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٢٧٨٥٩٢ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة طيف اجلواهر للم�شاريع احلديثة �ش.م.م
يعلـن �سعيد �شري حممد خان البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة طيف اجلواهر للم�شاريع
احلديثة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٧٦١٧٢ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الب�شرى للم�شاريع احلديثة �ش.م.م
يعلـن �سعيد �شري حممد خان البلو�شي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الب�شرىللم�شاريع احلديثة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٧٠٤٩٢ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممود بن �سعيد بن �سليمان اخلاطري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل وادي غول للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن حممود بن �سعيد بن �سليمان اخلاطري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة تالل وادي غول
للتجارة  -ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٧٨٤٥٣ع ــن
انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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�سيف بن �سامل بن ظعني ال�شبلي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دانة الغيل للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن �سيف بن �سامل بن ظعني ال�شبلي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة دانة الغيل للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،٣١٥٣٠٥٣ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
عبداللـه بن �سعيد الربومي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة دوحة حواء للتجارة  -ت�ضامنية
يعلـن عبداللـه بن �سعيد الربومي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة دوحة حواء للتجارة -
ت�ضامنية ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٥٨٠٧٢٨ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
�سامل بن �سعيد احلارثي
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة الهالل لتجارة ال�سكراب واحلديد �ش.م.م
يعلـن �سامل بن �سعيد احلارثي ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة الهالل لتجارة ال�سكراب واحلديد
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٦٤٥٨٢ع ــن انتهاء أ�عــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
حممد بن عبدالعزيز كلمور
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة تالل احلياة �ش.م.م
يعلـن حممد بن عبدالعزيز كلمور ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة تالل احلياة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٦٥٥٥٤ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
-307-

اجلريدة الر�سمية العدد ()١٤٠٦

حممد بن عامر بن نا�صر العامري
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �شنا�ص للم�شاريع ال�شاملة �ش.م.م
يعلـن حممد بن عامر بن نا�صر العامري ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �شنا�ص للم�شاريع
ال�شاملة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١٠٤٢٣٠٣ع ــن انتهاء
�أعــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
جا�سم بن �سامل احل�سني
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة ال�ضيافة املميزة للتجارة �ش.م.م
يعلـن جا�سم بن �سامل احل�سني ب�صفـت ـ ــه امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة ال�ضيافة املميزة للتجارة �ش.م.م،
وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٠٤٥٨١ع ــن انتهاء �أعــمال الت�صفية
وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
فتحية بنت حمود البو�سعيدية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة مدينة النور املتحدة �ش.م.م
تعلـن فتحية بنت حمود البو�سعيدية ب�صفـت ـ ــها امل�صفـ ــية ل�شركـ ــة مدينة النور املتحدة
�ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري بالرق ــم  ،١١٦٢٢٧٩ع ــن انتهاء �أعــمال
الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــية
مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية
�إعــــــــــالن
عن انتهاء �أعمال الت�صفـية ل�شركة �أنوار الفلج اجلديدة �ش.م.م
يعلـن مكتب اخلرباء العامليون لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات االقت�صادية ب�صفـت ـ ــه
امل�صفـ ــي ل�شركـ ــة �أنوار الفلج اجلديدة �ش.م.م ،وامل�سجلـة لــدى �أمانـة ال�سجــل الـتجــاري
بالرق ــم  ،١٢٦٧٦٩٤ع ــن انتهاء أ�عــمال الت�صفية وزوال الكيــان القانونـي لل�شركة.
امل�صفــي
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